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RESUMO 

 

A presente tese discorre sobre a trajetória do Partido Comunista Brasileiro em Alagoas entre os 

anos 1980 e 1991. Nossa atenção se volta para a reorganização da agremiação no processo de 

abertura política da Ditadura Militar, a sua tentativa de inserção na cena política alagoana dos 

anos 1980 até a crise no início da década seguinte que culminou na mudança da sigla para 

Partido Popular Socialista. Naquela conjuntura, analisamos a atuação política do PCB nos 

estertores do Regime Militar e nos primeiros anos da Nova República. Na tentativa de 

determinar como o PCB alagoano enfrentou e deu respostas às demandas que se lhe 

apresentaram, analisamos principalmente o órgão oficial do partido durante a década de 1980, 

o jornal Voz da Unidade entre os anos de 1980 e 1991 e a documentação produzida pelos 

pecebistas alagoanos. Buscamos compreender as dificuldades enfrentadas pelos comunistas em 

terras caetés, para se reintroduzir no cenário político da transição da Ditadura para a Nova 

República. Esta tese visa demonstrar como naquela conjuntura, apesar do partido ter 

experimentado uma crescente participação nos processos políticos formais, não conseguiu 

ampliar sua influência e reconhecimento nos movimentos sociais locais mais importantes, 

particularmente no movimento dos trabalhadores, onde desenvolvera, antes de 1964, importante 

papel de direção. 

 

Palavras-chave: Partido Comunista Brasileiro. Ditadura Militar. Nova República. História de 

Alagoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis discusses the trajectory of the Brazilian Communist Party in State of Alagoas 

between the years 1980 and 1991. Our attention is focused on the reorganization of the 

association in the process of political opening of the Military Dictatorship, its attempt to be 

inserted in the Alagoan political scene of the 1980s until the crisis in the beginning of the 

following decade that culminated in the change of the acronym for Popular Socialist Party. At 

that juncture, we analyzed the political action of the PCB in the ruts of the Military Regime and 

in the early years of the New Republic. In an attempt to determine how the Alagoan PCB faced 

and responded to the demands presented to it, we analyzed mainly the official organ of the party 

during the 1980’s, the newspaper Voice of Unity between 1980 and 1991 and the documentation 

produced by the communists in Alagoas. We seek to understand the difficulties faced by 

communists in Alagoas to reintroduce themselves in the political scenario of the transition from 

the Dictatorship to the New Republic. This thesis aims at demonstrating how in that 

conjuncture, although the party experienced a growing participation in formal political 

processes, it failed to increase its influence and recognition in the most important local social 

movements, particularly in the workers' movement, where it had developed, before 1964, an 

important role steering. 

 

Keywords: Brazilian Communist Party. Military dictatorship. New Republic. History of 

Alagoas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Hospedado no Hotel O.K. no Rio de Janeiro, em maio de 1979, o jornalista Nilson 

Miranda escreveu um bilhete no qual manifestava a sua alegria em retornar ao Brasil depois de 

um duro período de exílio na Europa: 

 

Rio, 16 de maio 1979. 

Antes mesmo de rever minha terra natal – uma saudade de 15 longos anos – 

desejo, através das páginas do “Desafio” expressar minha alegria e, ao mesmo 

tempo, manifestar um agradecimento à solidariedade recebida pela imprensa 

alagoana, em particular ao sindicato dos jornalistas e a equipe do jornal o 

“Desafio”. Bem como estender ao povo alagoano aquele abraço de quem há 15 

anos não revê a terra natal. Até breve daquele que nunca esqueceu Alagoas, sua 

gente, seu povo, em particular aos trabalhadores alagoanos. 

Com o abraço do Nilson Miranda1 

 

 Com uma barba densa, alguns fios brancos, o ex-vereador Nilson de Amorim Miranda, 

militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) em Alagoas, cujo mandato fora cassado com 

os primeiros expurgos decorrentes do Golpe Civil e Militar de 1964, havia retornado ao país na 

semana anterior, 15 anos depois de deixar o Brasil para fugir à prisão por questões de ordem 

política. Durante o exílio, Miranda viu seus cinco filhos crescerem sem ele, em um intervalo de 

tempo no qual se tornou sogro e avô. Aos 46 anos de idade, parecia mais moderado que o 

explosivo vereador da Câmara Municipal nos idos de 1964, quando teve de abandonar o estado2. 

No exílio, estudou História em Paris e trabalhou como jornalista para uma cadeia de 

publicações de entidades sindicais ligadas aos trabalhadores. Conheceu toda a Europa e 

eventualmente tomou contato em Bruxelas com outro alagoano exilado, Vladimir Palmeira. 

Ainda hospedado no Rio de Janeiro, concordou em ser entrevistado por repórteres do jornal 

alagoano Desafio. A entrevista havia sido pedida ao seu irmão Haroldo Miranda, que estava 

presente no desembarque. No seu contato, Nilson Miranda evitou todo o tempo tratar de temas 

pessoais, para não envolver a família nos assuntos políticos. 

Ao ser arguido se pretendia voltar a atuar politicamente, Miranda respondeu que ansiava 

primeiramente por restabelecer os seus direitos e regularizar suas ocupações profissionais, 

contudo, o retorno à militância política não estava de maneira alguma descartado. Porém, o 

caminho para uma atividade política saudável no país passaria obrigatoriamente por uma 

                                                      
1 “Lugar de brasileiro é no Brasil. Voltou o primeiro alagoano exilado - Anistia. Os outros querem voltar”. In: 

Desafio. Maceió. Nº 77, 19/05/1979, p. 5. 
2 Idem. 
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anistia. Mesmo beneficiado por um processo de abertura, o que importava mesmo, segundo ele, 

era a anistia3. 

No decorrer da entrevista, Nilson relatou acerca de sua saída de Maceió no primeiro dia 

de abril de 1964, à noite. O governo de Luiz Cavalcante já havia começado as prisões em todo 

o movimento sindical4. Escondido na casa de amigos, depois de um mês deixara o estado para 

só retornar uma década e meia depois. Alguns desses amigos morreram enquanto esteve no 

exílio. Quando perguntado sobre o que mais lhe dava saudades no exílio, Miranda asseverou 

que “o nordestino emigra por razões econômicas; fora de sua terra, ele tem saudades, agora, 

calcule quanta saudade ele sentirá se emigra por razões políticas. A dose é dupla. A verdade é 

que em 1964 o Brasil ficou pequeno para mim, mesmo esse Brasil de dimensões continentais”5. 

Questionado sobre como via o movimento grevista dos trabalhadores no Brasil, ele foi 

categórico em afirmar que, em 15 anos, a classe operária sempre foi marginalizada. Todo o 

processo de desenvolvimento do Brasil consistiu no achatamento dos salários. Citando a tese 

de Delfim Neto e outros de que “era hora de fazer crescer o bolo para depois dividir. O bolo 

cresceu e não dividiram. A coisa então foi ficando como uma panela de pressão sem válvula”6. 

Para o entrevistado, o movimento grevista era um indicativo de que os trabalhadores estavam 

defendendo a sua participação na vida social. Se eram responsáveis pela estabilidade econômica 

do país, seria justo que tivessem o seu papel na vida social. 

Sobre a imagem do regime brasileiro no exterior, Miranda assegurou que naquele 

momento era visto como uma tendência de abertura. Apesar de ter havido eleição indireta para 

governador, apesar dos biônicos, a imagem havia mudado. “Mudou muito em função das 

eleições passadas”7, quando a oposição recebera maior número de votos que o partido 

governista. 

No caso da situação dos brasileiros exilados no exterior, ele citou que a angústia maior 

de todos era o desejo de regressar ao país. De Clodomir Morais, em Portugal, Francisco Julião, 

no México; Vladimir Palmeira, Miguel Arraes, Leonel Brizola, todos, enfim, queriam voltar. 

No fim da entrevista, perguntado sobre suas expectativas sobre o Governo Figueiredo, Nilson 

                                                      
3 Idem. 
4 Sobre o governo Luiz Cavalcante e o Golpe Civil e Militar de 1964 ver COSTA, Rodrigo José. O golpe civil-

militar em Alagoas: O governo Luiz Cavalcante e as lutas sociais. Dissertação (Mestrado em História): Recife, 

PPGH-UFPE, 2013, e MEDEIROS, Fernando Antonio Mesquita. Homo Inimicus: Igreja católica, ação social 

católica e discurso anticomunista em Alagoas. Maceió: Edufal, 2007. 
5 “Lugar de brasileiro é no Brasil. Voltou o primeiro alagoano exilado - Anistia. Os outros querem voltar”. In: 

Desafio. Op. cit. 
6 Idem. 
7 Miranda se refere às eleições legislativas de 1978, quando o partido de oposição legal ao Regime Militar, o 

Movimento Democrático Brasileiro – MDB, conseguiu eleger um número significativo de parlamentares. 
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disse não esperar nada. Na sua opinião, o presidente poderia e deveria fazer o encontro que o 

presidente anterior, Ernesto Geisel, deixou de fazer, que era o encontro do Estado com a Nação. 

A questão econômica era também uma questão social e política. O país precisava urgentemente 

de uma Assembleia Nacional Constituinte. O general Figueiredo poderia se propor a atender a 

esse interesse nacional. Se ele decidisse fazer isso, teria que começar pela anistia. 

Em Alagoas, com o golpe de abril de 1964, os comunistas foram presos e perseguidos. 

As forças da repressão destruíram a redação do semanário editado pelo PCB, o jornal A Voz do 

Povo, confiscando todos os documentos. O líder sindical e dirigente comunista Rubens Colaço 

foi o primeiro a sofrer com a repressão violenta dos golpistas alagoanos. Preso durante a 

madrugada do dia 1º de abril, Colaço foi submetido a sessões de tortura. As prisões atingiram 

frontalmente a direção regional e demais organizações intermediárias do PCB8. Foram presos 

intelectuais, operários, camponeses, estudantes com filiação política ou não. O Golpe 

desarticulou o PCB e durante alguns meses a direção estadual não conseguiu se reunir, 

obrigando os principais dirigentes a sair do estado. Aos poucos os comunistas se rearticularam 

e passaram a atuar com menos força na sociedade civil. O PCB, depois do golpe, se resumiu a 

um pequeno grupo de velhos militantes e alguns poucos jovens recrutados no movimento 

estudantil9. 

 Na década de 1970, o PCB alagoano ficou praticamente inativo, sem contato com a 

direção nacional – esta última exilada em Moscou – e reduzido a poucos militantes com atuação 

esporádica apenas em momentos eleitorais, mas sem qualquer influência social. O partido ficou 

durante quase dez anos sem uma direção formalmente organizada para dirigir os poucos 

comunistas em Maceió e no interior10.  

O processo de reorganização do PCB aconteceu após a anistia para os presos e exilados 

políticos em 1979. A direção nacional foi quem reestruturou as atividades retomando os 

contatos, há muito perdidos, nos estados. Em Alagoas, o primeiro contato efetivo entre os 

poucos e dispersos comunistas ocorreu com a chegada do exílio de Nilson Miranda. Esse foi o 

marco zero no trabalho de retomada de contato entre os remanescentes e alguém com vínculos 

com a direção nacional11. No decorrer do ano de 1980 os contatos foram restabelecidos entre o 

                                                      
8 Cf. MAJELLA, Geraldo. “Preservando a Memória: a trajetória dos comunistas em Alagoas (1924-1991)” In: 

______________ (org.) O PCB em Alagoas: documentos (1982-1990). Maceió: [s. n.], 2011. (Coleção 

Documentos Alagoanos), p. 22. 
9 Ibidem. p. 24-25. 
10 Cf. LESSA, Golbery. “Os principais momentos do PCB em Alagoas” In: SALDANHA. Alberto (org.) A 

Indústria Têxtil, a classe operária e o PCB em Alagoas. Maceió: Edufal 2011. p. 105. 
11 Cf. MAJELLA. “Preservando a memória”. Op. cit., p. 25. 
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Comitê Central e a seção regional de Alagoas, trabalho esse que se deu durante quase dez anos 

ininterruptos12. O núcleo inicial constituído para reorganizar o PCB em Alagoas foi composto 

por ex-sindicalistas, estudantes, alguns profissionais liberais e jornalistas13. 

Daí o meu objetivo neste trabalho analisar a trajetória do Partido Comunista Brasileiro 

em Alagoas a partir da sua reorganização em 1979/80 até a sua extinção em 1991/92, 

procurando verificar como foi esse momento marcante na história do Brasil e do PCB, com 

vistas a entender suas especificidades no referido estado. Intervalo ainda pouco estudado da 

trajetória pecebista, o período compreendido entre a reorganização do partido no final da década 

de 1970 e início da seguinte, foi um interregno de tempo onde a agremiação se reestruturou, 

obteve a legalidade e, por fim, a extinção diante da crise resultante das transformações, tanto 

internas quanto externas, pelas quais passava o mundo comunista no período em que a Guerra 

Fria caminhava para o seu fim. Da mesma maneira, procuro adentrar numa temporalidade ainda 

pouco abordada pelos historiadores, que só recentemente tem dado atenção ao processo de 

transição o qual restabeleceu o regime liberal democrático no país 

Nas páginas que seguem, procurarei analisar o pensamento e a ação do PCB em Alagoas 

compreendendo a relação entre seus discursos e práticas, bem como seus projetos a partir de 

sua reorganização no processo de abertura da ditadura militar no início da década de 1980 até 

a crise do socialismo real na segunda metade dos anos 80 e início da década de 90. Ao mesmo 

tempo, propondo a caracterização da conjuntura político-social de Alagoas no período proposto 

situando a participação dos comunistas nos processos eleitorais entre 1982 e 1992. 

 Outro ponto a ser investigado é a participação dos comunistas alagoanos na transição da 

ditadura para o regime democrático, procurando identificar as tentativas de aproximação dos 

comunistas com os trabalhadores e estudantes alagoanos, buscando também explorar a 

importância e o papel desempenhado por seus militantes nos meios sindical e estudantil, além 

da disputa pela hegemonia na esquerda alagoana. Por fim, entender como os comunistas 

alagoanos vivenciaram o processo de extinção do PCB. 

 

1.1 O ESTADO-DA-ARTE 

 Este trabalho está assentado nas bases da História Política em uma variante até certo 

ponto tradicional, posto que o objeto escolhido – um partido político – e a forma de narrativa 

empregada – a descrição dos principais momentos dessa agremiação ao longo de pouco mais 

                                                      
12 Cf. SALDANHA, Alberto. “O PCB alagoano depois de 1980: cultura comunista e mitos coesionadores” In: 

SALDANHA. Alberto (org.) A Indústria Têxtil, a classe operária e o PCB em Alagoas. Op. cit. 
13 Cf. LESSA. “Os principais momentos do PCB em Alagoas” Op. cit., p. 107-109. 
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de uma década – configuram um de seus modelos mais consolidados. Algumas indicações 

teóricas de René Rémond, Serge Berstein e Jean-François Sirinelli estão presentes nesta 

pesquisa. O que se procurou, acima de tudo, foi seguir os apontamentos de Pierre Rosanvallon 

de tentar “restituir ao passado sua dimensão de presente”, isto é, de indeterminação14. Para 

tanto, foi preciso resgatar a experiência política dos atores, seus sistemas de ação, representação 

e contradição. 

 Seguindo as indicações de Serge Berstein, procurei situar a agremiação partidária como 

o “lugar onde se opera a mediação política”15. Partindo do suposto de haver uma distância 

considerável entre um programa político e as circunstâncias que o originaram, é neste espaço 

entre o problema e o discurso que situa a mediação política, a qual tem como uma de suas 

funções primordiais precisamente articular, na linguagem que lhe é própria, as necessidades ou 

as aspirações mais ou menos confusas das populações. Por isso a mediação política assume o 

aspecto de uma tradução e, como esta exibe maior ou menor fidelidade ao modelo que pretende 

exprimir16. 

Outro campo que elegemos para construção do nosso trabalho é o da História do 

Tempo Presente. Como consequência do uso desse campo teórico é importante demarcarmos 

um dos apontamentos metodológicos que estamos propondo neste projeto: o da metodologia da 

História Oral. A História Oral se cruza, muito frequentemente, com as histórias de vida, com 

as análises de trajetórias e com as biografias coletivas. O casamento entre História Oral e 

histórias de vida vem se mostrando dos mais fecundos para a pesquisa histórica17. O 

aprofundamento do estudo da História do Tempo Presente foi possível através dos debates 

acerca da memória e das suas relações com a história. Essas discussões estimularam o abandono 

de uma visão determinista que limita a liberdade dos homens e levaram ao reconhecimento de 

que os atores constroem a sua própria identidade. Demonstraram também, de forma inequívoca, 

que o passado pode ser construído segundo as necessidades do presente e que, portanto, pode-

se fazer uso político do passado. 

Estas novas perspectivas alargaram evidentemente os horizontes da História Oral. Além 

disso, a História do Tempo Presente superaria uma concepção historiográfica sedimentada na 

                                                      
14 LYNCH, Christian Edward Cyril. “A democracia como problema: Pierre Rosanvallon e a escola francesa do 

político. In: ROSANVALLON, Pierre. Por uma história do político. São Paulo: Alameda, 2010, p. 34. 
15 BERSTEIN, Serge. “Os partidos”. In RÉMOND, René (org.). Por uma história política. Rio de Janeiro, Editora 

da FGV, 2003, p. 60. 
16 Ibidem, p. 61. 
17 FERREIRA, Marieta Moraes. “História, tempo presente e história oral” In: Topoi. Rio de Janeiro, v. 1, n. 5, 

2002. p. 314-332. 
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ideia de imparcialidade, pura objetividade, narrativa distanciada; ou seja, na crença 

“positivista” de uma história isenta de subjetividade18. A História do Tempo Presente reconhece 

o historiador comprometido com seu tempo, com as questões do seu tempo. Reconhece seu 

engajamento pessoal, sua paixão. E justamente por isso torna crucial a questão da verdade. Não 

uma verdade pretensamente objetiva e imparcial, e por isso “científica”, mas a busca da verdade 

como compromisso ético do historiador. Ele sabe que a verdade “total”, pura, cristalina é 

impossível de ser atingida. 

Maria Paula Araújo aponta que no Brasil um dos seus grandes temas tem sido o estudo 

das ditaduras militares – bem como de seus processos de abertura – no continente, na segunda 

metade do século XX: as diversas formas de repressão política, a experiência das esquerdas e 

das lutas populares de resistência, os processos de redemocratização e as diferentes experiências 

de reconstrução da institucionalidade democrática nestes países19. 

Aliado aos princípios teórico-metodológicos mencionados, também procurou-se 

incorporar as reflexões de historiadores de tradição marxista como Perry Anderson e Eric 

Hobsbawn. O primeiro, reafirmando a máxima de Antonio Gramsci20, de que escrever a história 

de um partido político equivale a escrever a história da sociedade de um ponto de vista 

monográfico, complementa apontando que nenhuma história de um partido comunista é 

finalmente inteligível a menos que esteja relacionada constantemente com o equilíbrio nacional 

de forças de que o citado partido não é mais que um momento e que forma o contexto do qual 

deve funcionar21. O segundo, criticando a produção vigente até o final da década de 1960 sobre 

os partidos comunistas da Europa, postula que uma história adequada não poderia ser escrita 

evitando ou dissimulando de forma sistemática problemas de fato controvertidos e temas que 

possam ser considerados indiscretos ou pouco diplomáticos dentro da organização22. 

A historiografia sobre o PCB, além de ser numericamente significativa e tematicamente 

variada, continua a crescer. Por isso, ao demarcarmos os horizontes historiográficos que 

pretendemos seguir, enfatizamos que o PCB, além de ser a agremiação partidária que alcançou 

maior longevidade na história política do Brasil, é o partido político brasileiro mais estudado 

                                                      
18 ARAUJO, Maria Paula Nascimento. “Por uma história da esquerda brasileira” In: Topoi. Rio de Janeiro, v. 1, n. 

5, 2002. p. 333-353. 
19 Ibidem. p. 345-6. 
20 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, vol. 3, pág. 87.  
21 ANDERSON, Perry. “La Historia de los Partidos Comunistas” In: SAMUEL, Raphael (ed.). Historia popular y 

Teoría socialista. Barcelona: Editorial Critica, 1984, p. 154. 
22 HOBSBAWM, Eric J. Revolucionários. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003, p. 21. Menção seja feita à 

monumental obra coletiva do autor sobre a história do marxismo (1979-1989), que reuniu, em doze volumes, 

dezenas de especialistas de renome mundial. 
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nas áreas de História, Ciência Política e Sociologia, sendo que as atenções foram voltadas para 

alguns períodos específicos da sua história. 

Do muito já produzido, inclui-se no conjunto dessa produção, análises e interpretações 

sobre as seguintes questões, entre outras: perfil de seus militantes e lideranças; representação e 

imaginário dos comunistas; fases da vida partidária; centralismo democrático e dinâmica da 

vida cotidiana do partido; crises internas e cisões; inserção partidária junto à sociedade civil; 

integração de intelectuais, militares e operários ao partido; influência do PCB em conjunturas 

eleitorais; definição de táticas e estratégias em diferentes conjunturas; relação com o 

movimento comunista internacional; biografia de líderes e militantes anônimos. 

 Portanto, gostaria de fazer menção alguns trabalhos cuja abordagem se aproxima da que 

propomos aqui. O livro Reforma e Revolução: as vicissitudes políticas do PCB (1954-1964) de 

José Antonio Segatto, por exemplo, é uma rica contribuição sobre a história do PCB entre a 

segunda metade dos anos 1950 e a primeira metade da década seguinte, momento em que o 

PCB viveu uma série de experiências que culminaram em uma reorientação teórica, política e 

organizativa que guiariam a atuação do partido até 1964. O autor aponta que, sobretudo nos 

primeiros anos da década de 1960, a problemática da reforma e da revolução esteve presente e 

com grande ênfase nos projetos, discursos, analises e ação, tanto nos partidos de esquerda como 

nos liberais, cristãos, trabalhistas, como também nos governos e instituições da sociedade civil 

e política. O PCB, em particular, terá o seu projeto político e sua prática intimamente ligados e 

direcionados por este tema23. 

O trabalho de Daniel Aarão Reis, A revolução faltou ao encontro: os comunistas no 

Brasil, indica os constantes desencontros entre os comunistas e a realidade social a qual 

pretendiam transformar. Dividindo sua análise entre os períodos de 1961-1964 e 1964-1968, o 

autor trabalha com a questão de organizações como o PCB cultivarem mitos tais como: a 

inevitabilidade da revolução, da missão revolucionária do proletariado, do partido como 

vanguarda indispensável e do complexo da dívida entre os militantes24. 

Dulce Pandolfi, com seu livro Camaradas e companheiros: história e memória do PCB, 

aposta na temática da relação entre a memória e a história. A autora afirma que um partido 

político, como todo grupo social, é constituído por uma identidade e é a partir desta premissa 

que investiga o que seria ser comunista no Brasil, a partir da instituição que mais os representou 

                                                      
23 SEGATTO, José Antônio. Reforma e Revolução: as vicissitudes políticas do PCB (1954-1964). Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1995. 
24 REIS FILHO, Daniel Aarão. A Revolução faltou ao encontro: os comunistas no Brasil. São Paulo: 

Brasiliense/CNPq, 1990. 
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ao longo da história brasileira, o PCB. Dessa forma procede através das diversas reconstruções 

do passado que orientaram uma “cultura comunista”, como designou a autora, arraigada na 

forma institucional do Partido Comunista Brasileiro, meio de orientação identitária para seus 

militantes25. 

 Pelo recorte temporal proposto – a década de 1980 – é importante mencionar dois outros 

trabalhos. O primeiro, o de Marco Aurélio Santana, Homens partidos: comunistas e sindicatos 

no Brasil, sobre a relação do PCB com os sindicatos. Optando por um enfoque de média 

duração, delimitado pelos anos de 1945 a 1992, o autor não deixa de considerar em sua 

interpretação as rupturas institucionais e as transições políticas que marcaram as diferentes 

conjunturas desse período, tanto no contexto nacional como no internacional26. Rupturas e 

transições que em muito afetaram o cotidiano do PCB. 

A segunda contribuição sobre a história do PCB nos anos 1980 é a dissertação de 

mestrado de Fabrício Pereira da Silva, A utopia dividida: crise e extinção do PCB, onde trata 

da crise e extinção do Partido Comunista Brasileiro, processo que teve seus acontecimentos 

decisivos entre 1979 e 1992. O autor aponta que enquanto suas propostas para a 

redemocratização brasileira em boa parte foram vitoriosas (superação processual e pacífica da 

ditadura, através da formação de uma ampla frente democrática interclassista), o PCB encontrou 

sua maior crise e se esgotou. A chave para entender tal processo está na crescente inadequação 

de suas concepções e estrutura “orientalistas” a uma sociedade que completava sua 

modernização capitalista – ainda que em moldes conservadores, através de uma “via passiva” 

– e se complexificava. Além disso, foram fatores importantes, a dificuldade do partido em lidar 

com a transição “negociada” (de caráter “fraco”, à qual se atrelou em posição subalterna) e com 

a crise dos países socialistas e do marxismo27. 

Há ainda que fazer uma breve explanação dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da 

História de Alagoas. Em sua dissertação de mestrado, Anderson Moura aborda as relações 

político-sociais travadas entre os militantes do PCB em Alagoas e a classe trabalhadora urbana 

do estado durante a década de 1950. Explorando a conjuntura período da experiência 

democrática no Estado, o autor busca inserir o PCB dentro do jogo político alagoano 

procurando demonstrar como se entrelaçavam as ações e militância do partido entre os 

                                                      
25 PANDOLFI, Dulce. Camaradas e Companheiros: História e Memória do PCB. Rio de Janeiro: Relumé-

Dumara, 1995. 
26 SANTANA, Marco Aurélio. Homens partidos: comunistas e sindicatos no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2001. 
27 SILVA, Fabrício Pereira. Utopia dividida: crise e extinção do PCB (1979-1992). Dissertação (Mestrado em 

História). PPGH-UFRJ, Rio de Janeiro, 2005. 
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operários, demonstrando os locais de atuação e a presença dos comunistas nos principais 

aglomerados urbanos do estado28. 

Merecem destaque ainda os trabalhos de Golbery Lessa, Alberto Saldanha e Geraldo de 

Majella. Lessa centra sua análise na atuação do PCB antes de 1964 e na relação estabelecida 

entre os “velhos” militantes e a geração que entrou no partido no início dos anos 198029. 

Saldanha ao analisar os documentos dos encontros estaduais do PCB em Alagoas nos anos 

1980, procura identificar os novos desafios assumidos, sobretudo, pela nova geração de quadros 

que ingressaram no PCB no fim da ditadura30. Majella prioriza o enfoque na memória deixada 

pelas várias gerações de membros do PCB que atuaram em Alagoas ao longo de toda a trajetória 

do partido no estado31. 

 

1. 2 O ITINERÁRIO METODOLÓGICO 

 A construção dessa pesquisa e os resultados alcançados tiveram o seu sustentáculo em 

dois acervos distintos, contudo, complementares. O primeiro compreende os documentos dos 

Encontros e Conferências do PCB; os planos de ação partidária; os planos de organização e de 

campanha nos processos eleitorais; os documentos sobre a ação sindical e; as atas e relatórios 

do partido, reunidos e publicados por Geraldo Majella no livro O PCB em Alagoas: documentos 

(1982 – 1990).  

O segundo grupo foi originário de pastas do Fundo Geraldo Majella, disponível no 

portal Memórias Reveladas (www.an.gov.br/mr). Assim como os documentos que foram 

compilados no livro, as fontes disponíveis neste fundo pertenceram durante muito tempo ao 

arquivo privado de Geraldo Majella, os quais, na vigência do Projeto Memórias Reveladas32 

em 2010, foram doados ao Arquivo Público de Alagoas.  Neste rico acervo, além dos 

documentos referentes ao PCB, foi possível o acesso a uma série de outras pastas onde pude 

consultar informações nos diversos recortes de jornais – em sua maioria da grande imprensa 

                                                      
28 MOURA, Anderson Vieira. Comunistas e trabalhadores urbanos em Alagoas (1951-1961). Dissertação 

(Mestrado em História). PPGH-UFPE, Recife, 2012. 
29 Autor de “Os principais momentos do PCB em Alagoas” In: SALDANHA Op. cit. e “Uma pequena organização 

com uma grande influência social” In: MAJELLA. Op. cit. 
30 Autor de A Mitologia Estudantil: uma abordagem sobre o movimento estudantil alagoano. Maceió: SERGASA, 

1994 e A Indústria Têxtil, a classe operária e o PCB. Maceió: Edufal, 2011. 
31 Organizador de O PCB em Alagoas: documentos (1982-1990). Maceió: [s. n.], 2011. (Coleção Documentos 

Alagoanos) 
32 O Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil, denominado "Memórias Reveladas", foi institucionalizado 

pela Casa Civil da Presidência da República e implantado no Arquivo Nacional com a finalidade de reunir 

informações sobre os fatos da história política recente do País. Em novembro de 2005, foi assinado o decreto 

regulamentando a transferência para o Arquivo Nacional dos acervos dos extintos Conselho de Segurança 

Nacional, Comissão Geral de Investigações e Serviço Nacional de Informações, até então sob custódia da Agência 

Brasileira de Inteligência (Abin). O Centro constitui um marco na democratização do acesso à informação. 
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alagoana – nos quais a atuação do partido ao longo da década de 1980 pôde ser observada. 

Ainda neste acervo, outras publicações periódicas foram consultadas, tais como jornais de 

campanha, jornais dos sindicatos onde o PCB esteve inserido e pastas sobre militantes 

comunistas, tais como o jornalista alagoano Freitas Neto e o antropólogo Dirceu Lindoso.  

Uma consideração pertinente a se fazer é que alguns dos documentos depositados no 

Fundo Geraldo Majella se encontram reproduzidos na coletânea acima mencionada, enquanto 

outros foram deixados de fora – um indício talvez importante da memória do partido que se 

quis legar para a posteridade, dado o critério em se fazer uma escolha dos documentos que 

deveriam estar ou não na coletânea.  

Em um segundo momento, procedi a pesquisa do periódico Voz da Unidade. Publicada 

a partir de março de 1980, foi o jornal oficial do PCB ao longo desta década, o canal através do 

qual as ideias e as propostas políticas foram veiculadas, no que se tornou o órgão exclusivo da 

divulgação partidária. Instrumento pelo qual se pretendia mostrar a nova face do partido, a linha 

editorial da Voz era muito mais voltada para o diálogo político do que para o “doutrinarismo”, 

segundo declaração do primeiro Editor-chefe do jornal, Gildo Marçal Brandão. Brandão 

ressalta que o Voz só seria possível e eficaz se atuasse como um “instrumento de fazer política”, 

tendo seu compromisso com a realidade e a verdade, “e não com a agitação pura e simples”. 

Ele ainda afirmou que: 

 

[...] o que a realidade brasileira está exigindo dos comunistas é a feitura de um 

jornal legal, de caráter nacional e, sobretudo, político. [...] O que a realidade 

política do país está exigindo dos comunistas é a feitura de um jornal que 

apresente a face real e nova dos partidários dessa corrente de pensamento que 

há 16 anos esteve proibida de expor e testar as suas propostas de organização 

da vida nacional, diante de toda a sociedade brasileira. [...] significa dizer que 

os comunistas resolveram assumir os riscos de botar o bloco na rua e disputar 

o lugar que lhes cabe dentro da sociedade brasileira até por direito histórico33. 

 

 Na ótica do Partido, o jornal surgiu para ser a expressão de uma corrente de pensamento, 

cuja linha de ação estaria orientada para “ajudar a classe operária e todas as forças democráticas 

do país a conseguirem que a solução dos problemas políticos, econômicos e sociais que afligem 

a nação se dê em benefício das grandes massas do nosso povo, rompendo com os privilégios 

dos monopólios, banqueiros e latifundiários”34. Nesse sentido, o jornal buscaria contribuir para 

que esta classe operária, e com ela a maioria do brasileiro, amadurecesse para a compreensão 

                                                      
33 Voz da Unidade. Ano I, São Paulo, nº 13, 26/06 a 04/07/1980, p. 8. 
34 “O que pretendemos” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 01, 30/03 a 05/04/1980, p. 1. 
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de que só o socialismo seria capaz de oferecer soluções definitivas para os problemas 

fundamentais. 

 Outros documentos do PCB foram pesquisados no Arquivo da Memória Operária do 

Rio de Janeiro, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, dentre eles, os ativos sindicais regionais do PCB e as correspondências entre o Comitê 

Nacional e o Regional.  

Por fim, algumas entrevistas e memórias (algumas publicadas, outras não) completam 

o corpus pesquisado. Realizei entrevistas com ex-militantes do partido, como o já referido 

Geraldo Majella, Cícero Péricles de Carvalho e Yuri Patrice de Miranda, mas também recorri 

a uma série de publicações memorialísticas, algumas delas de importantes figuras do PCB como 

Salomão Malina, em cujo livro O Último Secretário35, através do relato da história de sua vida, 

descreve os desafios enfrentados pelo Partido na luta contra a o regime militar e a sua 

reestruturação no pós-Anistia. Da mesma maneira o livro de Hércules Correia, A Classe 

Operária e seu Partido36, escrito ainda no exílio, composto de entrevistas e de textos que 

analisam o momento vivido pelo Partido durante a Ditadura. Encerro esse rol fazendo alusão a 

algumas publicações organizadas por Geraldo Majella, algumas se tratam de entrevistas com 

militantes pecebistas como é o caso de Rubens Colaço e de Mozart Damasceno37; a outra é um 

livro do próprio Majella intitulado Cadernos da militância: histórias vividas nos bastidores da 

política, que na verdade se trata da publicação dos seus diários, estes mantidos durante os mais 

de dez anos da sua atuação no PCB38. 

Quanto a esta produção de fontes a partir da realização de entrevistas, procurou-se 

distinguir entre memória histórica e memória autobiográfica. Adotando a perspectiva de 

Marieta de Moraes Ferreira quando ela afirma que: “A valorização de uma história das 

representações, do imaginário social e da compreensão dos usos políticos do passado pelo 

presente promoveu uma reavaliação das relações entre história e memória (...)”. Ela se refere 

ainda à distinção entre relato histórico e discurso da memória e das recordações: “A história 

busca produzir um conhecimento racional, uma análise crítica através de uma exposição lógica 

dos acontecimentos e vidas do passado (...), enquanto a memória, (...) que é também uma 

                                                      
35 ALMEIDA, Francisco Inácio de Almeida (org.). O Último Secretário – a luta de Salomão Malina. Brasília: 

Fundação Astrojildo Pereira, 2002. 
36 CORRÊA, Hércules. A classe operária e seu partido. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 
37 MAJELLA, Geraldo de. Rubens Colaço: Paixão e vida - A trajetória de um líder sindical. Recife: Edições 

Bagaço, 2010 e Mozart Damasceno, o bom burguês. Maceió: Edições Bagaço, 2011.  
38 Cadernos da Militância: histórias vividas nos bastidores da política. Maceió: Edufal, 2006. 
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construção do passado, mas pautada em emoções e vivências (...) é flexível: (...) os eventos são 

lembrados à luz da experiência subsequente e das necessidades do presente”39. 

Buscou-se partir de dois pressupostos básicos da História oral nesta pesquisa. Primeiro 

a noção dada por Verena Alberti: “a história oral permite o registro de testemunhos e o acesso 

a ‘histórias dentro da história’ e, dessa forma, amplia as possibilidades de interpretação do 

passado”40. Segundo a complementação feita por Jean-Jacques Becker. Para o autor, a “história 

oral é extremamente útil para preencher as lacunas da história, para compensar a falta de 

documentação”41. Insistindo neste debate, citamos Alessandro Portelli e seu clássico “O 

massacre de Civitella Val di Chiana (Toscana: 29 de junho de 1944): mito, política, luto e senso 

comum”, onde o autor diz o seguinte: 

 

Se toda memória fosse coletiva, bastaria uma testemunha para uma cultura 

inteira; sabemos que não é assim. Cada indivíduo, particularmente nos tempos 

e sociedades modernos, extrai memórias de uma variedade de grupos e as 

organiza de forma idiossincrática. Como todas as atividades humanas, a 

memória é social e pode ser compartilhada (razão pela qual cada indivíduo 

tem algo a contribuir para a história 'social')42. 

 

A tese está estruturada em cinco capítulos. No primeiro, é abordado o contexto geral da 

transição no qual o processo de reorganização do PCB ocorreu, em nível nacional e estadual. A 

nova realidade vivenciada pelo Partido a partir de março de 1980 coincide com uma série de 

choques dentre os quais o rompimento de Luiz Carlos Prestes com a agremiação foi um dos 

mais impactantes. Em seguida, tratamos da dupla luta dos pecebistas, a saber, contra a ditadura 

e a favor da legalização da sua legenda e, por fim, da inserção do PCB na campanha pelas 

Diretas Já e na Aliança Democrática. 

No segundo apresentamos os desafios vivenciados pela organização depois de 

conseguido o registro junto a Justiça Eleitoral. Os novos condicionamentos sociais, as novas 

demandas políticas e econômicas dos anos 1980, aliados à tensão interna, gerada pelas 

concepções de partido das diferentes gerações componentes do PCB, foram alguns dos 

                                                      
39 FERREIRA, Marieta Moraes. “História, tempo presente e história oral”. In: Topoi. Rio de Janeiro, v. 1, n. 5, 

2002, p. 321. 
40 ALBERTI, Verena. “Fontes orais. Histórias dentro da História” In: PINSKY, Carla Bassanezi (org). Fontes 

históricas. 2º ed. São Paulo: Editora Contexto, 2008, p. 155. 
41 BECKER, Jean-Jacques. “O handicap do a posteriori” In: AMADO, Janaína e FERREIRA, Marieta de Moraes 

(org). Usos e abusos da História oral. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 31. 
42 PORTELLI, Alessandro. “O massacre de Civitella Val di Chiana (Toscana: 29 de junho de 1944): mito, política, 

luto e senso comum” In: AMADO, Janaína e FERREIRA, Marieta de Moraes (org). Usos e abusos da História 

oral. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 127. 
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obstáculos a serem superados no momento da legalização. Conclui-se o capítulo reconstruindo 

a participação dos pecebistas na eleição nacional de 1989. 

No terceiro, trazemos a tortuosa relação do PCB alagoano com os movimentos sociais 

de uma maneira geral e com o sindical de forma mais específica. A dificuldade de inserção 

junto à classe trabalhadora alagoana foi um dos principais problemas enfrentados pelo Partido 

no sentido de se tornar uma força hegemônica e influente naquele que era o seu principal 

público de atuação. 

No quarto capítulo, são abordadas as participações do PCB nas eleições da década de 

1980. A partir de 1982, quando o PCB ainda participou do pleito sob a legenda do PMDB, 

marcou presença nas eleições municipais de 1985 e 1988, e nas estaduais de 1986 e 1990, 

momento no qual a crise interna e externa da agremiação já se tornara latente. No quinto e 

último, demonstramos o impacto das transformações ocorridas na URSS e a interpretação 

dessas mudanças pelos comunistas brasileiros. A perestroika e a glasnost propiciaram 

discussões sobre o andamento do movimento comunista mundial de modo que os pecebistas 

não puderam ficar alheios a estes impasses.  

Encerramos tratando dos dois colapsos, o do mundo soviético no leste europeu, a partir 

da queda do Muro de Berlim em novembro de 1989 até o fim da União Soviética em 1991; e o 

do PCB, afogado numa crise que resultou na cisão do Partido e na mudança da sigla para Partido 

Popular Socialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2 COMPASSO DE ESPERA (1980-1985) 

  

2.1 ENCONTROS 

Passeando pela vizinhança numa tarde de inverno de 1979, o estudante secundarista 

Geraldo Majella se surpreendeu ao se deparar com um senhor, reconhecido por ter estampado 

a capa dos jornais recentemente. Retratado como o primeiro alagoano a retornar do exílio, 

Nilson Miranda. Ao ser interpelado pelo jovem, demonstrou um pouco de receio quanto à 

abordagem, porém, à medida que aquele se apresentou como vizinho de Geraldo Melo, assim 

como de Rubens Colaço, os dois antigos militantes do PCB em Alagoas – da mesma maneira 

que o fora o próprio Miranda – o encontro perdeu a sua tensão inicial e a convite de Nilson, os 

dois mantiveram uma conversa que enveredou pelo restante daquela tarde43. 

Apesar de jovem, Majella àquela altura já mantinha uma militância significativa no 

movimento estudantil secundarista de Maceió. Proveniente de Anadia, cidade do interior 

alagoano, era um jovem estudante cujo contato com assuntos políticos se dera através da leitura 

de periódicos da imprensa alternativa44, a exemplo do jornal carioca O Pasquim, como também 

o jornal Movimento. O acesso a esses periódicos lhe havia sido facultado através da vivência 

com Sebastião Barbosa de Araújo, ex-deputado estadual pelo Partido Social Progressista (PSP), 

que militara pelo PCB antes de 1964. 

É o próprio Majella quem recorda que, num momento posterior, outras leituras foram 

sendo incorporadas, os romances Pessach de Carlos Heitor Cony, a trilogia Subterrâneos da 

Liberdade de Jorge Amado e, por fim, o livro Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos45. 

Um fato em particular rememorado, foi quando Sebastião Araújo ofereceu ao jovem estudante 

o livro Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Paulatinamente, 

Majella tomava um contato cada vez maior com a cena política de Maceió, em um momento 

                                                      
43 Entrevista de Geraldo Majella Fidélis de Moura Marques, concedida ao autor em 23/07/2014. 
44 Durante os anos de governo militar – notadamente durante a década de 1970 – proliferou no Brasil um tipo de 

imprensa que ficou conhecida como imprensa alternativa. Eram jornais de formato tabloide ou mini tabloide, 

muitas vezes de tiragem irregular, alguns vendidos em bancas, outros de circulação restrita, e sempre de oposição. 

Durante a ditadura, esses jornais questionaram o regime, denunciaram a violência e a arbitrariedade, expressando 

uma opinião e uma posição de esquerda num país que praticamente havia suprimido quase todos os canais de 

organização e manifestação política de oposição. 

A imprensa alternativa congregava jornais de vários tipos: a) jornais de esquerda (que se vinculavam tanto a 

jornalistas de oposição quanto aos partidos e organizações políticas clandestinas); b) revistas de contracultura (que 

reuniam intelectuais e artistas “alternativos” ou “malditos” – os que produziam fora do esquema comercial); e c) 

publicações de movimentos sociais (englobando nesse campo o movimento estudantil, os movimentos de bairro 

e, principalmente, um tipo especifico de imprensa alternativa – aquela vinculada a grupos de minorias políticas, 

como a imprensa feminista, a chamada “imprensa negra”, os jornais de grupos homossexuais organizados e etc. 

Para mais informações sobre a imprensa alternativa, ver KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários: nos 

tempos da imprensa alternativa. São Paulo: Scritta, 1991. 
45 Entrevista de Geraldo Majella Fidélis de Moura Marques, concedida ao autor em 23/07/2014. 
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no qual os debates sobre o rumo da Ditadura Militar, o processo de abertura política e o 

restabelecimento do regime democrático se tornavam cada vez mais frequentes e intensos. 

Em meados de 1977, quando começaram as movimentações pelas eleições para o 

senado, a serem realizadas no ano seguinte, Majella pôde manter um contato mais efetivo com 

antigos militantes do PCB em Alagoas, todos mobilizados na campanha de José Moura Rocha 

na disputa por uma cadeira no legislativo federal.  

Os pouco mais de treze anos de Ditadura vividos até aquele momento impuseram 

obstáculos significativos aos pecebistas alagoanos. Dispersos e sem uma organização formal, a 

atuação dos comunistas e, acima de tudo, sua mobilização, foram se tornando rarefeitas diante 

da escalada repressiva do regime militar. Com a perseguição sofrida, muitos dos militantes das 

décadas de 1950 e 1960 e, principalmente, depois de 1964, saíram de Alagoas e os que 

permaneceram estiveram frequentemente sob a vigilância dos órgãos policiais locais. 

É o caso, por exemplo, de Rubens Colaço. Dirigente comunista em Alagoas desde os 

anos 1950, Colaço foi presidente do Sindicato dos Rodoviários e secretário do Comando Geral 

dos Trabalhadores (CGT) no estado. Preso diversas vezes pela polícia política local46, 

desempenhara militância significativa nos meios operários durante grande parte do período 

liberal-democrático inaugurado em 1946 e, juntamente com os irmãos Nilson e Jayme Amorim 

de Miranda47, integrava a direção local do PCB quando da deflagração do golpe em 1964. 

A relação entre Colaço e Majella se estreitou de forma que os dois passaram a conviver 

diariamente. Para além dos encontros com Nilson Miranda e Rubens Colaço, um terceiro, com 

Cícero Péricles de Carvalho, estudante de Economia, recém retornado da Europa, seria um dos 

passos na reestruturação PCB em Alagoas. Os outros passos consistiram em aglutinar a 

                                                      
46 Para mais informações sobre a atuação da polícia política em terras alagoanas, ver COSTA, Rodrigo. “Inimigos 

de estado. Trabalhadores, comunistas e polícia política em Alagoas”. In: XII Encontro Estadual de História da 

ANPUH/RS, 11-14 ago. 2014, São Leopoldo, BRA. p. 1-17.   
47 Jaime Amorim de Miranda [1926-1975] nasceu em Maceió, foi jornalista e advogado. Enquanto estudava direito, 

foi secretário-geral do PCB em Alagoas, diretor do semanário comunista A Voz do Povo. Foi preso em Recife e 

transferido para Maceió, onde ficou mais de um ano preso. Isso ocorreu durante o governo Arnon de Mello. 

Representou os comunistas alagoanos, em 1960, no V Congresso do PCB, sendo eleito para a direção nacional. 

Nas eleições de 1961 foi candidato a deputado estadual, ficando na primeira suplência. No dia 1º de abril de 1964, 

o jornal A Voz do Povo foi destruído, seus bens foram furtados, seus colaboradores foram presos, inclusive o 

diretor-geral, Jaime Miranda. Ao sair da prisão, não demorou muito tempo em Maceió; entrou na clandestinidade, 

indo morar no Rio de Janeiro com a família. Realizou algumas viagens internacionais como dirigente nacional do 

PCB, mas em 1975 foi sequestrado pelos órgãos de repressão. Nunca mais foi visto. Faz parte da relação dos 

desaparecidos políticos do Brasil. Nessa época integrava a Comissão Executiva do Comitê Central do PCB.  

Nilson Amorim de Miranda [1933] nasceu em Maceió. Jornalista e radialista, ex-editor do semanário A Voz do 

Povo, ex-vereador de Maceió pela legenda do Partido Social Progressista – PSP. No final da década de 1950 

trabalhou para fundar o Sindicato dos Radialistas de Alagoas e foi o seu primeiro presidente. Quando eclodiu o 

golpe militar em abril de 1964, entrou na clandestinidade, tendo de evadir-se de Alagoas, pois passou a ser 

procurado pela polícia. Para mais informações sobre alguns dos militantes políticos da família Miranda, ver 

MAJELLA, Geraldo. “Comunismo em família” In: Revista Novos Rumos, v. 1, 2005, p. 60-64. 



29 

 

militância dispersa, o restabelecimento do contato com o Comitê Central e, acima de tudo, o 

recrutamento de novas forças que engrossassem as fileiras do Partido. Pelos menos é esse o tom 

tanto do depoimento pessoal de Geraldo Majella como o de Rubens Colaço48. Esse núcleo 

reorganizador também contou com José Graciano, Geraldo Oliveira, Antonio Omena, Mário 

Correia da Silva, e Sebastião Barbosa de Araújo49. 

No esteio da empresa eleitoral de 1978, a campanha pela Anistia no ano seguinte 

configurou um momento ímpar para os grupos de oposição à Ditadura em Alagoas, sobretudo 

para os pecebistas, ainda que não reorganizados de fato. Contando com a participação de 

expressivos setores da sociedade – OAB, o movimento estudantil universitário, alguns poucos 

sindicatos urbanos – organizados na Sociedade Alagoana de Defesa dos Direitos Humanos, a 

campanha desenvolveu-se ao longo de todo o ano de 1979 e culminou em uma grande 

manifestação de rua no primeiro terço de agosto. 

A passeata pelas ruas do centro de Maceió ocorreu no dia 08 e obteve grande destaque 

na imprensa alagoana. No dia da passeata, os principais matutinos da capital estamparam em 

suas capas um pouco da apreensão que se respirava então. A aura de inquietação advinha dos 

rumores de que as forças policiais do estado reprimiriam a realização do ato. Na manhã do dia 

08, a Gazeta de Alagoas informou que no dia anterior, o Secretário de Segurança, coronel José 

de Azevedo Amaral deu garantias de que a caminhada ocorreria sem qualquer tipo de 

embaraço50. 

Mesmo diante da anuência do Secretário, uma consulta aos documentos da polícia 

política alagoana revela que a desconfiança dos organizadores da caminhada não era de maneira 

alguma despropositada. Em um ofício circular assinado pelo coronel Amaral, o evento foi 

descrito como uma concentração de “forças antagônicas”, uma “massa popular de integrantes 

da passeata, sob fortes influências das lideranças políticas”51. Na lógica policial, os grupos 

participantes do evento, estudantes, organizações de classe – além do eventual surgimento de 

grupos isolados de agitadores e outros perturbadores da Ordem Pública – poderiam prejudicar 

as ações policiais preventivas ou repressivas e conquistar o apoio da população e partir para 

ações de distúrbios civis52. Caso os desdobramentos da manifestação descambassem para o 

                                                      
48 MAJELLA, Geraldo. Rubens Colaço. Paixão e vida. A trajetória de um líder sindical. Recife: Edições Bagaço, 

2010, p. 196.  
49 MAJELLA, Geraldo de. “Preservando a Memória: a trajetória dos comunistas em Alagoas (1924-1991) ” In: 

______________ (org.) O PCB em Alagoas: documentos (1982-1990). Maceió: [s. n.], 2011. (Coleção 

Documentos Alagoanos), p. 28. 
50 “Segurança garante passeata hoje no Comércio em favor da anistia”. In: Gazeta de Alagoas. Maceió. Nº 418, 

08/08/1979, p. 5. 
51 Delegacia de Ordem Política Social e Econômica – DOPSE. Pasta 56, Documento 080. 
52 Idem. 
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tumulto, as forças elencadas para acompanhar a caminhada, além da Polícia Militar, a Polícia 

Civil e o Detran, deveriam tomar as precauções necessárias para que os manifestantes não se 

dirigissem para a sede do governo estadual, o Palácio dos Martírios. 

O fato é que a caminhada ocorreu sem qualquer tipo de adversidade. No dia seguinte à 

marcha, o Jornal de Hoje noticiou em sua primeira página: 

 

Com algumas casas comerciais fechando suas portas, a Sociedade de Defesa 

dos Direitos Humanos de Alagoas, os Sindicatos dos Radialistas e dos 

Jornalistas, políticos, estudantes e outras pessoas participaram ontem à tarde 

de uma passeata pela Anistia ampla, geral e irrestrita, saindo da rua Boa Vista 

e percorrendo várias ruas da cidade. O pelotão principal foi liderado pelo 

deputado estadual Renan Calheiros, conduzindo faixas e cartazes de 

alagoanos desaparecidos depois da Revolução de 1964. O senador Teotônio 

Vilela não participou da passeata, como vinha sendo noticiado, a exemplo dos 

deputados José Costa e Mendonça Neto, do MDB. Vários pronunciamentos 

foram feitos pelos participantes da passeata, alguns deles dirigidos aos 

policiais que se limitaram a observar o movimento com um forte aparato que 

se fixou nas proximidades do DEPOL, inclusive com a presença do secretário 

José de Azevedo Amaral, da Segurança Pública, que permitiu a realização da 

manifestação53.  

 

Foi nesta atmosfera política que a reestruturação do PCB começou a ganhar contornos 

mais concretos. O documento “Balanço histórico” do ano de 1982 retrata a reorganização da 

agremiação como um encontro entre a geração atuante no PCB antes do Golpe com uma nova, 

composta em sua maioria de estudantes, cujo ingresso no partido em fins da década de 1970 

possibilitou a reinserção dos comunistas no cenário político que se desenhava54. 

Este documento também traz um balanço importante da situação vivida pelo PCB 

alagoano a partir da instauração da Ditadura em 1964. Por isso, vou trazer aqui suas principais 

análises fazendo minhas próprias observações à medida em que me pareça necessário e 

oportuno. 

Logo nas primeiras horas do Golpe no estado, foram presos comunistas, trabalhistas, 

sindicalistas e trabalhadores. Os golpistas vinham sendo mobilizados e contaram com o integral 

apoio do governador Luiz Cavalcante, articulador do golpe na Região Nordeste. Por seu lado, 

o PCB – o qual vinha numa linha de crescimento político e organizacional – com o golpe, se 

desorganizou. O Comitê Estadual e os seus principais dirigentes ficaram imobilizados; uns 

estavam presos, e os que não estavam não conseguiram manter nenhum tipo de atuação. O 

                                                      
53 “Passeata pela Anistia fez até comércio fechar as portas”. In: Jornal de Hoje. Maceió. nº 171, 09/08/1979, p. 1. 
54 “Balanço Histórico” In: PCB em Alagoas: Documentos (1982-1990). Maceió: [s. n.], 2011. (Coleção 

Documentos Alagoanos), p. 31-38. 
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historiador Dirceu Lindoso, um dos intelectuais e dirigente estadual, foi demitido do emprego 

quando se encontrava na prisão, e sem condições de sobrevivência em Maceió, dadas as 

circunstâncias, viu-se obrigado a morar no Rio de Janeiro55. 

O trabalho de reorganização do partido nos meses que se seguiram àquele abril de 1964 

teve início efetivamente em 1965, após saírem da prisão os principais dirigentes. Jayme 

Miranda, secretário político, Lindoso, o operário João Moura e Rubens Colaço foram os últimos 

dirigentes pecebistas a serem soltos entre os presos políticos. Os que ficaram continuaram o 

árduo trabalho de reorganização do PCB, estruturação de bases de bairros, fábricas, estudantes, 

e em vários municípios alagoanos56. 

A participação nas eleições de 1970 foi a última tentativa que o PCB teve com a 

expectativa de eleger um parlamentar. O candidato a vereador, Eduardo Davino, então dirigente 

do Sindicato dos Petroleiros de Alagoas, teve a candidatura cassada, foi afastado da diretoria 

do sindicato e ainda teve os direitos políticos cassados por dez anos57. Para uma organização 

que já vinha sofrendo baixas voluntárias, tornava-se cada vez mais preocupante a ação dos 

comunistas enquanto organização que resistia à Ditadura. Depois do Ato Institucional n.º 5, 

ficou cada vez mais restrito o campo de atuação. Além dos problemas causados pela repressão, 

também houve a perda de jovens militantes, estudantes em particular, para os agrupamentos de 

esquerda criados para iniciar a luta armada. As bases operárias eram cada vez mais raras, 

ficando o campo de atuação do PCB reduzido ao movimento estudantil basicamente. Em 

meados da década de 1970, as ligações com a direção nacional foram cortadas, o 

restabelecimento do contato só foi possível em 1980. 

Mesmo com o clima de terror, o qual imobilizou os setores mais progressistas da 

sociedade, a atuação se deu de forma ativa nas entidades trabalhistas, ora criando sindicatos 

rurais (Anadia, Coruripe, Capela, Penedo, etc.) juntamente com os setores não conservadores 

da Igreja Católica, ora dirigindo, como força hegemônica, o CGT (Comando Geral dos 

Trabalhadores) e o PUA (Pacto de Unidade e Ação), refletindo seu trabalho organizado em 

sindicatos (Arrumadores, Estivadores, Conferentes, Ferroviários, Rodoviários, Têxteis, Açúcar, 

etc.) e Associações Profissionais (Portuários, etc.). O golpe lacerante sofrido foi especialmente 

sentido no movimento sindical, onde as ações foram dificultadas. 

                                                      
55 “Preservando a memória”. Op. cit., p. 29. 
56 MAJELLA, Geraldo. Rubens Colaço. Op. cit., p. 178. 
57 “Preservando a memória”. Op. cit., p. 24. 
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Em determinado trecho do documento, é mencionado que o recuo do Partido se deu “por 

conta à sua escassa bagagem teórica e sua diminuta estrutura organizativa”58. Vivendo num 

quadro desfavorável, a partir dessa data, houve um declínio contínuo em termos de organização 

interna e de força social. Mesmo conseguindo realizar uma Conferência Estadual, no final de 

1967, com 18 delegados eleitos nas bases, o Partido em Alagoas não conseguiu, após este 

evento, dar dinamicidade, levar à prática a linha do Partido. 

As quedas ocorridas em 1974, atingindo quase toda a direção nacional, diminuíram as 

chances de uma recuperação imediata. A inexistência de uma direção capaz – que não 

conseguiu continuar o trabalho no movimento sindical, estudantil e camponês –, a imigração 

dos quadros mais ativos e a perda de contato com a direção nacional em 1971, fizeram com que 

o Partido fosse declinando na sua força até atingir um ponto próximo à letargia, quando um 

reduzido número de militantes mantivera em suas mãos a responsabilidade do que chamavam 

“direção”. Tratava-se, na verdade, de um ínfimo grupo de pessoas, sem nenhuma vinculação 

com o movimento social (sindicatos, associações, clubes, universidades), que vivia de 

lembranças de um passado distante.  

Segundo a caracterização feita no documento,  

 

(...) o PCB, que sempre foi em Alagoas um pequeno partido de quadros e que 

atuava com efetividade no movimento de massas, teve refletido nos seus 

militantes o peso dos anos. Envelheceram seus quadros e não houve política 

de renovação. Muitos e bons militantes do Partido preferiram emigrar ou 

tiveram de sair de Alagoas. 

 

Esse trecho é revelador de uma tônica que se expressará em outros documentos futuros, 

e que também dá conta das diversas tensões as quais volta-e-meia ocuparão os comunistas 

alagoanos: os embates entre as duas gerações responsáveis pela reorganização da agremiação. 

De um lado, os “velhos”, formados em moldes “stalinistas”, acostumados com a atuação em 

condições políticas das mais adversas, ainda que posteriormente adaptados às transformações 

ocorridas na linha política a partir da metade da década de 1950; do outro, uma geração de 

jovens, ainda sem um aprofundamento da sua experiência política sem, no entanto, estarem 

dispostos a ficar à mercê dos antigos. Menções, ainda que breves, a estas tensões geracionais 

são relatadas neste mesmo documento. 

Durante o período que cobre os anos de 1968 a 1982, a atuação do PCdoB possibilitou 

a este último tornar-se força hegemônica na esquerda alagoana. Primeiro, ao fundir-se com a 
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AP (Ação Popular), que era um grupo radical oriundo dos meios católicos e atuante no 

movimento estudantil; segundo, quando expande suas atividades para outras áreas do 

movimento popular e da sociedade civil (Associações de Moradores, Movimento Sindical, 

Sociedade de Direitos Humanos, União de Mulheres e Tendência Popular do PMDB). Na ótica 

pecebista, “pelo seu dinamismo, reflexo de sua composição fortemente de classe média 

estudantil, onde se implantou e se estendeu, o PCdoB cresceu e ocupou espaço”59. No final 

deste mesmo período (1980-82), o Partido dos Trabalhadores tentava sua organização em 

Alagoas, conseguindo absorver antigos militantes do PCB. 

Se os anos transcorridos desde a implantação da Ditadura em 1964 haviam trazido uma 

série de consequências negativas para o PCB, o começo da década de 1980, porém prometia 

uma virada no seu destino. Diferentemente do final da década de 1960 e início dos anos 1970, 

quando a inércia e a incapacidade política de sua organização perderam a parte mais ativa da 

juventude para organizações de extrema esquerda (PCBR, VAR Palmares, PCR), desfalcando 

o Partido de futuros quadros, o quadro começava a se alterar. Coincidindo com a fase de 

redemocratização (liberdade de imprensa, anistia, etc.), na qual se inseria o aparecimento da 

Voz da Unidade, jornal legal do Partido, e “quando a sociedade brasileira acordava de uma 

longa noite de fascismo”, o PCB em Alagoas recebia novas adesões.  

Novamente, a alusão ao encontro de gerações: 

 

Esse acontecimento dá um novo impulso ao Partido e voltam à organização 

antigos militantes afastados por motivos vários. 

Ao procurar o PCB, um grupo de jovens, ainda que em número reduzido para 

as nossas necessidades, comprovaria a validade da linha do Partido a nível 

nacional (defesa do calendário eleitoral, frente democrática, unidade do 

movimento sindical, etc.), ainda que o Partido quase inexistisse em Alagoas. 
 

Com requintes de ironia, uma nova alusão ao choque geracional é trazida à tona: a 

entrada de novos militantes, aliada ao crescimento das atividades políticas, fez com que se 

abrisse um processo de luta interna: primeiro, devido à recusa de alguns militantes em não 

participar do movimento político, contrariando inclusive a linha do PCB e, consequentemente, 

não permitindo o crescimento da organização, resistindo inclusive à reorganização do Partido; 

segundo, refletindo a crise nacional do Partido, muitos se agarravam a dogmas para não permitir 

que o debate, que se travava a nível nacional, chegasse com vida ao seio da organização. 

Defendiam a posição de que o Partido deveria ser composto por “poucos e bons”, não 
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compreendendo a luta dos comunistas para tornar o PCB uma organização legal e de massas. 

Essa concepção de partido de “poucos e bons” é suficientemente clara para identificar que os 

seus defensores tinham um conceito de partido – ou mais que isso, de PCB – forjado 

principalmente nas conjunturas que o Partido assumiu uma linha mais radical, como por 

exemplo depois do Manifesto de 1950. 

Essa querela teve seu fecho numa reunião ampliada, realizada em Maceió em outubro 

de 1981, quando 16 camaradas representando cerca de 50 companheiros se reuniram pela 

primeira vez em mais de 14 anos, para renovar a direção e encaminhar novas propostas. Alguns 

camaradas da antiga direção, não acatando as decisões do ampliado, se desligaram das 

atividades do Partido, assumindo uma postura de críticas pessoais, mas não de confronto. A 

nova direção incorreu no erro de não continuar o debate político com esses camaradas, ajudando 

no distanciamento60. 

Os anos transcorridos desde o fechamento maior do Regime, em 1968, até o momento 

inicial de reorganização, trouxeram uma mudança na composição social do Partido. Se antes a 

organização compunha-se de base trabalhadora manual, naquele momento de reestruturação a 

composição havia se tornado mais heterogênea, revelando a predominância de elementos 

oriundos de setores não operários (funcionários públicos, estudantes, professores, etc.). 

A essa constatação das dificuldades vividas no seio do Partido ao longo dos, então, 

dezesseis anos de Ditadura, somava-se outra de igual pesar: a situação presente não era das 

melhores: 

  

Por sua inexperiência, o Partido não teve um plano definido, com metas e 

prioridades para os diversos setores de nossa sociedade. Uma tentativa de 

plano de ação foi dissolvida pela dinâmica da campanha eleitoral. 

Nossa intervenção no movimento sindical é inexpressiva. Alguns camaradas 

participam de seus sindicatos de forma isolada e assim se apresentaram nas 

comemorações do 1º de maio de 1981 e 82. Nossa participação no 1º ENCLAT 

foi desastrosa. Companheiros de militância reconhecida se desentenderam 

publicamente sobre como encaminhar os trabalhos do 1º ENCLAT, 

reforçando a imagem do PCB em Alagoas como partido dividido e sem 

comando. O 2º ENCLAT seguiu o 1º em intervenção negativa. Não 

aprendemos com o 1º ENCLAT, não fizemos um balanço e tivemos uma 

atuação apagada, deixando para o PT e o PCdoB o comando da programação 

e ações. Não levamos nossos camaradas para o Encontro, de forma a participar 

defendendo a linha do Partido para o Movimento Sindical. Não levamos nossa 

imprensa (Correio Sindical, Voz da Unidade, livros) nem nossa presença 

organizada. Como resultado, Alagoas participou do Conclat sem presença 

efetiva dos camaradas alagoanos61. 
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Mesmo admitindo a sua pouca representatividade junto à classe trabalhadora desses dois 

ENCLAT’s62 e uma “manipulação dos encontros por parte do PCdoB”, foi considerado um erro 

tático a não participação mais efetiva. No 2º ENCLAT, a opção por privilegiar a questão 

eleitoral em detrimento desse encontro foi prejudicial e custou caro, pois o PCB não tinha 

influência na Intersindical-Alagoas. A falta de um plano de trabalho para o movimento sindical 

e a inexistência de um trabalho no movimento do campo só eram brevemente atenuadas na 

modesta atuação nas Associações de Moradores. No movimento estudantil, eram uma pequena 

força. 

Esse ritmo lento do crescimento do Partido devia-se, sobretudo, a uma não-definição de 

plano de trabalho. Plano detalhado com tarefas distribuídas de forma objetiva e com uma 

cobrança feita de forma regular. Não existia no Partido, por parte da direção, uma definição 

clara dos diversos níveis em que pessoas com uma maior ou menor ligação com a organização 

pudessem trabalhar. Urgia definir o trabalho de direção, suas funções especificas, quem era 

militante do Partido, quem era aliado e quem era simpatizante. 

Segundo o “Balanço...”, teria sido mais fácil se o PCB tivesse condições de enviar para 

Alagoas algum militante experiente, para que orientasse na organização do Partido no estado. 

A cisão da direção nacional (Prestes versus Comitê Central) trazia problemas internos, ainda 

que não atingisse o nível de outros estados. De acordo com o documento, “companheiros mais 

experientes, com vivência inclusive em outros Centros, se escudam nas divergências com a 

direção nacional para não dar uma contribuição mais efetiva”63. 

Outro impasse residia na espécie de autogestão vivida àquela altura: cada militante 

gerenciava sua própria participação política e essa situação impedia “uma maior disciplina e a 

prática da crítica e da autocrítica”64. Em agosto de 1982, foi realizada a Conferência cujo 

objetivo era debater e aprovar as teses do VII Congresso do PCB, além de eleger uma nova 

direção. Apenas um artigo saído de Alagoas, e escrito por um simpatizante, foi publicado no 

Caderno de Debates, o que já demonstra a ínfima intervenção. Os debates sobre as teses foram 

travados ligeiramente durante a realização da Conferência, refletindo o nível político ainda 

pouco desenvolvido. 

                                                      
62 Os Encontros da Classe Trabalhadora – ENCLAT’s foram eventos estaduais cujo objetivo principal era a eleição 

de delegados para a participação no Congresso Nacional das Classes Trabalhadoras - CONCLAT, o qual aconteceu 

em agosto1983. Foi neste evento que foi criada a Central Única dos Trabalhadores – CUT. Sobre o sindicalismo 

brasileiros nos anos 1980 e a criação da CUT, ver BOITO Jr., Armando [et. al.]. O Sindicalismo brasileiro nos 

anos 80. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 
63 “Balanço histórico”. Op. cit., p. 35. 
64 “Balanço histórico”. Op. cit., p. 35. 
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A preparação e a realização da Conferência e, num segundo momento, a eleição da nova 

direção e do delegado ao VII Congresso foram marcadas pelo clima do período eleitoral 

estadual de 1982. A direção eleita teve a tarefa de pegar o bonde eleitoral correndo: acabou por 

não atuar – talvez por não saber – como direção, muita improvisação e pressa. A eleição de 15 

de novembro foi, porém, uma lição de aprendizado profundo, conquanto se pudesse tirar dessa 

lição os ensinamentos necessários. 

O primeiro era não repetir a atuação dos meses que antecederam a eleição, quando o 

Partido se dissolveu na frente política (PMDB) e não conseguiu dirigir efetivamente os 

trabalhos do Comitê Eleitoral dos seus candidatos. A incapacidade de combinar o trabalho do 

Partido com o do Comitê tornou alguns militantes reticentes em participar da campanha. Apenas 

o trabalho organizado no PMDB jovem refletiu algum espírito de organização. 

Outra imprecisão foi não priorizar áreas de atuação. Em vez de um trabalho nas maiores 

concentrações urbanas, onde existia uma relativa tradição de trabalhos organizados 

principalmente na grande Maceió (Rio Largo, Barra de Santo Antônio, Pilar, Satuba, Santa 

Luzia, Coqueiro Seco e Marechal Deodoro), foram investidos recursos humanos e financeiros 

de forma demasiada em municípios pequenos e distantes, recursos que, se alocados com maior 

acerto, tornariam diferente o resultado. Ainda assim houve aspectos positivos no lançamento 

da candidatura de um membro do Partido a deputado estadual: Nilson Miranda. Era uma 

candidatura do Partido. Esse fato, evidentemente, acabou por atrapalhar o já dificultoso 

trabalho, dado que o anticomunismo ainda era uma arma facilmente manejada e de uma 

precisão quase cirúrgica. 

Esse aspecto positivo não atenuaria o fato de não se ter sabido avaliar corretamente o 

nível de forças. Afinal, propuseram-se a participar de uma campanha sem a estrutura e a 

experiência as quais contribuiriam para sair com resultado positivo, concorrendo com vários 

candidatos com discursos parecidos e contra o seu poder financeiro. O fator inexperiência os 

levou a aceitar, sem discussão profunda, o lançamento de candidaturas. As alianças refletiram 

mais a opinião pessoal do candidato pecebista a deputado estadual que a iniciativa conjunta do 

Partido, refletindo assim o personalismo reinante nesse período.  

Faltou habilidade, como Partido, para tirar proveito do espaço que se abriu durante os 

seis meses de campanha. Não houve crescimento da organização, não foi feito um trabalho de 

finanças nem se ampliaram e/ou se melhoraram os contatos. Nesse aspecto, não se pôde contar 

com um órgão de imprensa, nem aproveitar o espaço criado pela Tribuna de Alagoas. O veículo 

de imprensa do Partido tinha uma natural dificuldade: era um jornal identificado publicamente 

como porta-voz do PCB, era feito para o público interno, e isso tornava difícil o trabalho de 
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massa, já que não havia um jornal de agitação. Concorrendo com outros jornais alternativos, 

sofria-se desvantagens, já que a Voz trazia textos longos, de análises, com poucas matérias de 

fácil leitura. 

O resultado final acabou por demonstrar uma posição pouco cômoda. Isso devido à 

política de alianças revelar-se muito estreita. Como o voto era vinculado, era necessário um 

maior número de candidatos a vereador, seja na capital ou no interior, mobilizados para a tarefa 

principal, que era eleger o deputado estadual do Partido. Apesar disso, a votação final 

representou em parte, na avaliação do documento, um voto consciente em um candidato 

comunista. A eleição do jornalista Freitas Neto, um aliado do PCB, a vereador na capital trazia 

uma chance de se ter alguém de identidade quase completa com o projeto político comunista, 

abrindo o horizonte para a realização de um trabalho nos bairros da capital, assim como no 

movimento sindical urbano. 

O documento concluiu que o comitê eleitoral não funcionou corretamente, não sabendo 

atrair parcelas da juventude ávida de participação. Um espírito de clube familiar predominou 

nas discussões políticas internas. Os sentimentos pessoais passavam por cima da análise política 

concreta. No período pré-eleitoral, foi descartada a possibilidade de trabalho comum com outras 

candidaturas. Candidatos de posições políticas avançadas poderiam ter tido apoio crítico dos 

pecebistas65. 

Terminando o balanço, a palavra de ordem residia na necessidade de organização. A 

sede provisória do jornal, onde estaria concentrado o centro de atividades fora recém 

estabelecida. Em seguida, organizar uma biblioteca, onde os diversos textos editados, que 

tivessem afinidade com o trabalho, estivessem à disposição do conjunto de militantes do 

Partido. Até então, o material bibliográfico (livros, revistas e jornais) era comprado, lido e 

guardado pelos membros em suas bibliotecas particulares. 

A definição da sede consistia num avanço, dado que o nível político da organização 

poderia tomar um impulso com promoções de cursos teóricos (sobre o movimento operário, 

economia política, filosofia, filosofia marxista, etc.) e outras atividades que contribuíssem na 

melhoria da capacidade de análise e intervenção. A sede permitiria também desenvolver 

trabalho em dois outros setores vitais do Partido. Primeiro, o trabalho feminino. O PCB tinha 

várias militantes que mantinham uma relação de expectativa. Não estavam organizadas 

efetivamente pelo simples fato de não se ter tomado a iniciativa de reuni-las. Durante a 

                                                      
65 “Balanço histórico”. Op. cit., p. 37. 



38 

 

campanha eleitoral, esse tipo de trabalho ficou impossibilitado de ser posto em prática pelas 

exigências de outras tarefas.  

Por fim, outro setor que merecia atenção especial era o juvenil. A definição de uma 

política em relação à juventude se tornava latente. Tarefas especificas dos jovens deveriam ser 

realizadas pelos membros da juventude do Partido. A tarefa consistia na criação de canais de 

participação num setor onde havia amplas possibilidades de trabalho. 

Expectativa e esperança. Baque e decepção. Extremos que estarão presentes em todos 

os documentos produzidos a partir de então. De um lado, um ânimo que se queria inabalável na 

capacidade de trabalho, na força da organização, no potencial transformador da agremiação 

cuja atuação pretérita a tornara a principal força de esquerda em Alagoas antes da instauração 

da Ditadura; do outro lado, o choque com a realidade presente, cujo ritmo de transformações se 

acelerava e impunha respostas imediatas as quais os comunistas ainda não estavam em 

condições – ou quem sabe, não estavam mais – de dar. 

 

2.2 DESENCONTROS 

Se a decretação da anistia e a consequente volta de muitos dos membros do Comitê 

Central exilados possibilitaram um reagrupamento dos comunistas do PCB em território 

nacional, ainda assim, o partido vivia um momento delicado. Se, em tese, sua política de 

superação do regime militar a partir da formação de uma ampla frente democrática seria cada 

vez mais coroada de êxito, os desdobramentos do processo de abertura iniciado na segunda 

metade da década de 1970, a emergência do Novo Sindicalismo e o surgimento de outros 

partidos políticos – que ao reivindicar a representação dos trabalhadores, se tornavam 

concorrentes do PCB, como o Partido dos Trabalhadores (PT) – além das baixas que o partido 

sofrera durante a ditadura, impuseram uma série de obstáculos cuja resposta deveria ser 

imediata. 

As forças políticas e sociais vinculadas ao movimento operário e popular derrotadas em 

1964, mesmo atordoadas, passaram a refletir sobre os motivos da derrota e sobre o que fazer 

para organizar e travar a luta de resistência. Para os agrupamentos que se encontravam à 

esquerda do PCB – como o PCdoB, a AP e a Polop –, o problema estava no fato de se depositar 

confiança demasiada no governo nacional burguês e de as massas não terem sido preparadas 

para resistir ao golpe de maneira organizada e armada66. Daí a convicção de que a resistência e 

a derrocada da ditadura teriam de ser pela via das armas e com respaldo popular amplo. Uma 
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parte muito significativa do PCB também tendeu a seguir essa avaliação, o que se explicitou 

nos encontros preparatórios do VI Congresso, realizado em 1967, ao ponto de se gerarem 

diversas cisões67. 

No entanto, para a militância que seguiu essa orientação, o drama iniciado em 1964 se 

transformou em tragédia, com a luta desigual travada contra o Estado entre 1969 e 1973. Na 

visão de Marcos Del Roio, 

  

(...) a exacerbação da violência estatal e paramilitar, o reforço do 

corporativismo, o discurso ideológico pseudonacionalista e principalmente o 

predomínio do capital bancário/financeiro eram indícios de um processo de 

fascistização, que foi barrado pela oposição liberal burguesa e pela oposição 

popular (indiretamente auxiliadas pela crise energética mundial).68 

 

Desde o início do período, a maioria do PCB defendia a unidade entre as forças 

populares e a oposição liberal para derrotar a ditadura e instaurar uma nova democracia a partir 

de uma assembleia constituinte. Ainda de acordo com o autor, essa posição ganhou força depois 

de 1974, “perante divisões no Estado e na burguesia diante da fascistização e o crescente 

descontentamento popular de tamanha exploração do trabalho e violência estatal”69. 

No Estado, em particular nas Forças Armadas, havia uma posição favorável à 

permanência da situação de excepcionalidade e exacerbação do corporativismo e outra – que 

ocupou o governo com o general Geisel – que se empenhava em garantir instituições estáveis, 

o que exigiria a cessação da perseguição política e cultural sistemática e a concessão de espaços 

efetivos para a oposição liberal e para a Igreja Católica. A oposição popular de esquerda 

marxista estava terrivelmente fragilizada por conta da repressão, a qual continuou atuando com 

denodo contra os comunistas até 1976, cujos efeitos foram devastadores. Com isso, a esquerda 

católica pode ocupar espaços maiores, pois tinha melhores condições de defesa e contava com 

o respaldo institucional da Igreja. Mesmo assim, a política de frente dos comunistas granjeou 

                                                      
67 Ibidem, p. 47. O lapso temporal, transcorrido entre o golpe e o VI Congresso realizado em 1967, marcou o 

período de fragmentação do PCB em uma série de miniorganizações que se multiplicaram pelos anos seguintes. 

Se por um lado o PCB atribuía ao “esquerdismo” a responsabilidade pelo golpe, para as correntes internas, as quais 

começavam a discordar da linha geral do Partido, pelo contrário, adviriam do “direitismo” as causas da derrota. 

Para os primeiros, tratava-se de esconjurar os líderes nacionalistas e comunistas que quiseram ir longe demais. 

Para os segundos, era necessário fazer rolar as cabeças dos dirigentes do PCB, a de Prestes em particular. Sobre 

os acontecimentos decorrentes da fragmentação do PCB, ver GORENDER, Jacob. Combate nas trevas. A esquerda 

brasileira: das ilusões perdidas à luta armada. 4ª ed. São Paulo: Ática, 1990. 
68 DEL ROIO, Marcos. “Prefácio”. In: PINHEIRO, Milton (org.) O que resta da transição. São Paulo: Boitempo, 

2014, p. 8-9. 
69 Idem. 
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frutos, e a pressão popular difusa deslocou uma área liberal para o campo da democracia, 

incluindo algumas lideranças intelectuais em particular70. 

No começo da década de 1980, o debate em torno da questão democrática ressoou forte 

no interior do PCB. Muitos defendiam a manutenção da proposta de frente ampla contra a 

ditadura e combatiam a concepção instrumental da democracia adotada no passado. Para alguns 

de seus militantes, a organização havia se distanciado dos princípios revolucionários e perdido 

sua identidade de classe. Em vez de assumir o papel de vanguarda do proletariado, o PCB estava 

se transformando num partido reformista, próximo da social democracia71. 

Maria Alice Carvalho aponta que, quando o PCB aprofundava sua orientação 

democrática em meio a um intenso movimento de massas contra o regime militar, era razoável 

supor que o acerto de sua política favorecesse a elaboração de uma práxis coerente com ela. 

Mas, na visão da autora, “o PCB não soube ganhar”72. E a experiência acumulada na luta por 

uma sociedade progressivamente mais justa e democrática, se não se perdeu de todo – pois 

acabou incorporada como ponto de passagem obrigatório à reflexão de esquerda no Brasil – 

não lhe serviu como plataforma para sua própria refundação. 

É assim que, em fins da década de 1970, o argumento democrático se desvencilhou da 

sua subordinação à questão nacional, estabelecendo-se a conquista das liberdades democráticas 

como foco central da luta comunista. Em maio de 1978 se consagrou a via eleitoral como “forma 

superior de luta”; em novembro daquele mesmo ano, uma nova resolução política do Comitê 

Central sustentou que, para os comunistas, “luta pela democracia é parte integrante da luta pelo 

socialismo”, sendo a frente antifascista indiferente aos interesses econômicos das forças que a 

compunham. 

Muitos fatores colaboraram para a vitória, naquele momento, da concepção de 

democracia progressiva, considerando-se que tal concepção não era inteiramente estranha à 

Declaração de Março de 1958, nem ao VI Congresso, em 1967. Mas em ambos persistiu um 

viés terceiro-mundista, o que conferiu limites severos à nova identidade que a questão 

democrática fomentava entre a militância comunista. 

                                                      
70 Idem. 
71 PANDOLFI, Dulce Chaves. “A trajetória de Luís Carlos Prestes” In: FERREIRA, Jorge & AARÃO REIS, 

Daniel. As esquerdas no Brasil: Revolução e democracia (1964...), volume 3. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2007, p. 236. Em 2014, o historiador Daniel Aarão Reis publicou a biografia do líder comunista, 

abarcando toda a sua trajetória política e pessoal ao longo de praticamente todo o século XX. Ver AARÃO REIS, 

Daniel. Luís Carlos Prestes. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 
72 CARVALHO, Maria Alice Rezende. “Breve história do ‘comunismo democrático’ no Brasil” In: FERREIRA, 

Jorge & AARÃO REIS, Daniel. As esquerdas no Brasil: Revolução e democracia (1964...), volume 3. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 264. 
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Não obstante esses impasses, em 1980, houve o rompimento do secretário geral do PCB, 

Luís Carlos Prestes, o qual ocupara o cargo desde a década de 1940. Discordando da linha 

assumida pelo partido, Prestes, que se encontrava exilado em Moscou desde 1971, viu 

fortalecer-se a corrente antiprestista no interior da agremiação. O “Cavaleiro da Esperança” foi 

acusado por seus companheiros de ser “personalista, caudilho, autoritário e esquerdista”73. 

Em março de 1980, Prestes, que havia retornado ao Brasil em outubro de 1979 após oito 

anos de exílio forçado, beneficiado com a decretação da anistia, elaborou uma “Carta aos 

Comunistas”, criticando as posições “reformistas” assumidas pelo partido. Denunciava a 

falência da direção, responsabilizando-a pela prisão e morte dos dez membros do Comitê 

Central assassinados pelos órgãos policiais em 1974. Destituído do cargo de secretário-geral, 

que passou a ser ocupado por Giocondo Dias, Prestes procurou, sem sucesso, o apoio da União 

Soviética. Em junho de 1980, juntamente com sua mulher, viajou a Moscou para apresentar 

suas divergências com os comunistas brasileiros. Em vão. O interlocutor privilegiado dos 

soviéticos era o PCB, não mais Prestes. 

 De acordo com Anita Leocádia Prestes, convencido do abandono por parte da direção 

do PCB de seus objetivos revolucionários consagrados nos documentos partidários, Prestes, 

tendo compreendido que não havia condições para organizar de imediato um partido 

revolucionário no Brasil, iria dedicar os últimos dez anos de sua vida a difundir suas ideias, 

principalmente junto aos trabalhadores e aos jovens74. Ao mesmo tempo, procuraria participar, 

ao lado de seus apoiadores, da vida política nacional, com o objetivo de acumular forças e 

contribuir para a criação das condições propícias ao surgimento de organizações efetivamente 

revolucionárias, habilitadas a conduzir a realização das transformações necessárias ao advento 

do socialismo no país.  

Prestes percorreu todo o Brasil a convite das mais diversas entidades sociais, de 

trabalhadores, de estudantes, de intelectuais, de políticos e de numerosos admiradores. 

Participou das principais campanhas eleitorais, procurando sempre dar apoio aos candidatos 

comprometidos com as causas populares e dispostos a contribuir para o avanço real da 

democratização do país. 

Ao empenhar-se na luta pela efetiva democratização do Brasil, ao denunciar a 

permanência do regime ditatorial durante o governo Figueiredo – repelindo as teses dos liberais 

                                                      
73 PANDOLFI, Dulce Chaves. “A trajetória de Luís Carlos Prestes”, Op. cit., p. 237. 
74 PRESTES, Anita Leocádia. “Luiz Carlos Prestes e a luta pela democratização da vida nacional após a anistia de 

1979”. In: PINHEIRO, Milton (org.) O que resta da transição. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 119-20. 
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e da direção do PCB de que se estaria atravessando um período de “transição” para a democracia 

–, Prestes insistia na continuidade do “poder militar”, ao qual voltaria a referir-se repetidas 

vezes durante aqueles anos75. 

O rompimento de Prestes com o PCB pode ser acompanhado no semanário Voz da 

Unidade, editado pelo partido a partir de março de 1980. Em seu primeiro número, o jornal traz 

uma matéria na qual relatou uma palestra proferida pelo até então secretário-geral na cidade de 

São Paulo, oportunidade em que Prestes discorreu sobre a questão da reforma partidária76. Ele 

analisou a situação dos partidos oposicionistas em formação, detendo-se em especial no papel 

que o PMDB – como partido que melhor expressava a diversidade de interesses inscrita na 

frente ampla – poderia desempenhar na luta pela democracia no País. Para Prestes, o objetivo 

visado pelo regime com a reformulação partidária era o de dividir as oposições: uma manobra 

que se combinava com uma “desavergonhada corrupção, que faz o Sr. Maluf operar o milagre 

de transformar a minoritária Arena no majoritário PDS”. O líder comunista, entretanto, lembrou 

que a ditadura “está enganada se pensa que basta dividir os políticos para dividir as massas”77. 

Manifestando-se defensor de uma constante preocupação com a unidade das oposições, 

Prestes colocou-se não só a favor da participação de todos os partidos em formação – PTB, PT 

e PP, com suas características específicas – na frente de luta contra o regime, como também da 

“unificação da classe operária para atuar num partido revolucionário”. Com isso, a classe 

operária interviria como fator decisivo na “frente única de luta contra a ditadura”, formada não 

apenas com os quadros da esquerda, mas com “todos os que desejarem ser nossos aliados nessa 

luta” 78. 

Com essa perspectiva, Prestes defendeu firmemente a legalização do PCB, afirmando 

ser o mesmo o “partido que sempre lutou pela democracia no país”79. Para isso, era preciso 

organizar e unir as massas numa campanha pela revogação da Lei de Segurança Nacional, para 

                                                      
75 Idem. 
76 “Prestes: frente única no combate à ditadura” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 01, 30/03/1980 a 05/04/1980, 

p. 7. 
77 Idem. 
78 Idem. 
79 Idem. Grifos meus. Dulce Pandolfi aponta que ao longo da história do PCB houve uma tendência a reelaborar a 

memória partidária no sentido de valorizar a opção pela luta democrática, principalmente depois da Declaração de 

Março de 1958 e do V Congresso de 1960, em detrimento de linhas políticas insurrecionais adotadas quando da 

“Intentona” de 1935 e do período compreendido pela perda do registro eleitoral em 1947, intensificadas depois do 

Manifesto de Agosto de 1950, cuja revisão depois de 1954 vai culminar na concepção de revolução em duas etapas: 

a primeira, nacional-democrática e a segunda socialista. Para um aprofundamento da questão, ver o livro de 

Pandolfi, Camaradas e companheiros. História e memória do PCB. Rio de Janeiro: Relumé/Dumará, 1995, bem 

como, SEGATTO, José Antonio. Reforma e revolução: as vicissitudes políticas do PCB (1954-1964). Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. 



43 

 

que o partido pudesse ser legalizado. Coincidindo nesse ponto com diversas declarações de 

líderes do PCB, Prestes entendia a luta pela legalização do partido como o resultado de um 

amplo trabalho político de massas: 

  

A legalidade não se consegue de joelhos. Ela tem que ser conquistada nas ruas, 

como em 1945. Se isso ocorrer, o partido poderá rapidamente organizar todas 

as forças de luta contra a ditadura, e formar um bloco para conquistar o poder 

e implantar uma democracia política, econômica e social, abrindo o caminho 

para o socialismo80. 

 

Tal campanha teria, assim, que ser colocada na ordem do dia pelos comunistas e pelo 

conjunto das forças democráticas. Com ela, avançaria o processo de democratização na 

sociedade brasileira. Pois, como lembrou Prestes, concordando com as posições dos membros 

do Comitê Central do PCB, “a atual ditatura não pode mais ser chamada de fascista, depois da 

revogação do AI-5 e da conquista da anistia. Entretanto, a ditadura preserva o fundamental de 

sua essência”, devendo, por isso, ser combatida por um amplo movimento de massas81. 

Já no número seguinte, diante da controvérsia criada com a publicação por parte de 

Prestes da “Carta aos Comunistas”, os dirigentes emitiram uma declaração onde defendiam a 

legitimidade do Comitê Central, condenavam o golpismo e manifestavam confiança na política 

de intervenção de massas adotadas pelo PCB82. 

Admitindo a existência de “divergências políticas de fundo” entre as posições do 

secretário geral e a linha do PCB de então, os dirigentes reafirmaram a legitimidade do Comitê 

Central e lamentavam a forma “anárquica” e pouco democrática pela qual Luís Carlos Prestes 

vinha colocando em discussão a política adotada desde o VI Congresso, realizado em 1967. No 

texto da “Declaração” afirmaram que: 

  

Um partido comunista é inconcebível sem direção. Quando o camarada 

Prestes considera falida e inexistente, na prática a atual direção do PCB e 

conclama os comunistas e as bases do Partido a promoverem sua dissolução, 

desfecha, queira ou não, um golpe contra o próprio PCB. 

 

Assinada por Giocondo Dias, Salomão Malina, Teodoro Mello, Hércules Correia e 

Armênio Guedes, a declaração dos dirigentes comunistas insistia em que essa linha visava a 

“orientar a ação do PCB no rumo de uma política de massas”, tratando-se, portanto, de uma 

                                                      
80 Idem. 
81 “Prestes: frente única no combate à ditadura” In: Voz da Unidade. nº 01, 30/03/1980 a 05/04/1980, Op. cit. 
82 “Divergências: Comunistas respondem ao Secretário geral” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 02, 10/04/1980 a 

16/04/1980, p. 3. 
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concepção que condenava o golpismo, o “esquerdismo”, a busca de perigosas tensões como 

método obsessivo de um suposto caminho revolucionário. Segundo os dirigentes comunistas, 

ao contrário, a concepção de frente única defendida por Prestes supunha que a derrota da 

ditadura implicava necessariamente a constituição de um poder antimonopolista e 

antilatifundiário, o que, em sua opinião, não correspondia à realidade dos fatos. 

Manifestando-se frontalmente contrários ao “liquidacionismo”, os dirigentes 

recusavam-se a considerar válida a proposta da autodissolução do Comitê Central; enfatizavam 

que a luta pela legalidade do PCB era inseparável da realização do VII Congresso – instância 

onde tais divergências deveriam ser resolvidas – e não abdicavam da possibilidade de “dar à 

discussão um encaminhamento e uma conclusão democráticos”83. 

 Na polêmica “Carta”, o então secretário-geral pregava a dissolução das direções e 

considerava superada a orientação política do VI Congresso84. Constatando a existência de 

“uma séria crise já flagrante e de conhecimento público” no interior do Partido, Prestes 

pretendeu denunciar o que considerava ser a “falência de sua direção”, a quem, acusava de 

“oportunista, carreirista, reboquista e sem princípios”85. 

A carta de Prestes acabou por ser amplamente reproduzida, na íntegra ou em partes, pela 

imprensa periódica do país durante os dias que se seguiram a sua publicação. Ao mesmo tempo 

em que questionava a legitimidade do Comitê Central de então, apelava aos companheiros “para 

que tomem os destinos do movimento comunista em suas mãos”, rompendo com a passividade 

e “rebelando-se contra as arbitrariedades e os métodos mandonistas da direção”. Além disso, 

Prestes buscava manifestar-se sobre a questão da legalidade do PCB e sobre a realização do seu 

VII Congresso, afirmando que a orientação política do PCB estava superada e não correspondia 

à realidade do movimento operário e popular daquele momento. 

Cerca de seis semanas depois, Prestes foi afastado da Secretaria e Giocondo Dias foi 

eleito para ocupar o mais alto cargo na hierarquia do PCB86. Após declarado vago o cargo de 

Secretário-geral, ocupado por Prestes por quase 4 décadas, Dias foi aclamado novo dirigente 

máximo dos comunistas brasileiros. Segundo os dirigentes, o ex-secretário-geral do PCB, o 

qual desde 1943 ocupava o cargo, tendo sido eleito na famosa Conferência da Mantiqueira, não 

                                                      
83 Idem. 
84 “A carta de Prestes aos comunistas” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 02, 10/04/1980 a 16/04/1980, p. 4. 
85 Idem. 
86 “Giocondo é eleito novo secretário comunista” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 08, 22/05/1980 a 28/05/1980, 

p. 1. 
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foi reconduzido por não ter atendido a várias convocações do órgão dirigente máximo para 

discussões, o que configurava, na prática, a “vacância do cargo”, agora formalizada. 

Em documento divulgado na ocasião, cinco dos principais dirigentes políticos 

comunistas – Giocondo Dias, Salomão Malina, Teodoro Mello, Hércules Correa e Armênio 

Guedes – prometeram uma crítica “mais circunstanciada” às posições assumidas por Prestes87. 

O documento elaborado pela Direção remanescente, intitulado “Luta por liberdades não é mero 

expediente tático”, afirmava que: 

 

Os dirigentes comunistas eleitos pelo VI Congresso para o Comitê Central do 

PCB, reuniram-se para discutir as críticas que lhes foram feitas por seu 

companheiro Luís Carlos Prestes, em carta aberta difundida em folheto e 

transcrita pela imprensa em começos de abril passado. Convidado a participar 

da reunião, ocasião em que poderia discutir democraticamente e fundamentar 

seus pontos de vista, o companheiro Prestes recusou-se a comparecer. Depois 

de discutirem a carta aberta de Prestes e apreciarem os últimos acontecimentos 

políticos do país, os dirigentes comunistas, decidiram elaborar e tornar 

públicos os documentos “Sobre a situação política atual” e “Sobre a Carta aos 

Comunistas do companheiro Luís Carlos Prestes”. Para efeito de identificação 

destes e de futuros pronunciamentos, seus autores resolveram adotar a 

denominação de Coletivo De Dirigentes Comunistas88. 

 

Na ótica do novo secretário-geral do PCB, as mudanças ocorridas no partido teriam o 

benéfico efeito de ampliar a democracia interna e a prática da direção coletiva, permitindo uma 

participação mais coerente dos comunistas na vida política nacional89. 

Conforme analisa Daniel Aarão Reis, a súmula das divergências de Prestes com o PCB 

diziam respeito sobretudo ao encaminhamento da revolução socialista, abandonada pelo Comitê 

Central na visão do “Cavaleiro da Esperança”, o que, por conseguinte, acarretava no não 

questionamento da dominação do Capital. Não à toa, Giocondo Dias e seus partidários eram 

acusados de um “antissovietismo envergonhado”, enquanto Prestes defendia o apoio sem 

reservas à URSS e ao campo socialista90.  

Na avaliação acerca do regime democrático, segundo o mesmo autor, os primeiros eram 

favoráveis a uma “democracia pura”, o segundo insistia no seu “conteúdo de classe”. Para uns, 

a ditadura já era coisa do passado, estendiam a mão para o ditador de turno, o general 

Figueiredo, e conchavam com ele a legalização do PCB. Para Prestes, a ditadura continuava de 

                                                      
87 “Comunistas afastam Prestes da Secretaria” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 08, 22/05/1980 a 28/05/1980, p. 

8. 
88 Este trecho do documento se encontra reproduzido na matéria citada na nota anterior. 
89 “O golpismo só nos afasta das amplas massas” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 09, 29/05/1980 a 04/06/1980, 

p. 8-9. 
90 AARÃO REIS, Daniel. Luís Carlos Prestes. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p. 417. 
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pé, o país permanecia sob a tutela dos militares, e a legalização do Partido só podia ser 

concebida no horizonte das lutas sociais e como resultado de suas conquistas.  

Do ponto de vista imediato, ao passo que o novo CC defendia o caminho eleitoral e 

parlamentar, apoiado numa ampla frente social e política, “a reboque da burguesia liberal”, os 

partidários de Prestes sustentavam a alternativa das “lutas de massa”, com a unificação das 

“forças de esquerda” no contexto de uma frente democrática da qual seriam excluídos os 

representantes dos “monopólios”. No plano da organização partidária, os homens do CC não só 

negavam uma “autocrítica profunda dos métodos de organização”, como insistiam na existência 

de uma “atividade terrorista na condução da luta interna”91. 

Segundo Fabrício Silva, é difícil definir um marco inicial das divergências entre as 

posições de Luís Carlos Prestes e as defendidas pela maioria da direção pecebista. O que se 

pode afirmar é que na virada da década de 1960 para a de 1970 já haviam certas diferenças, que 

progrediram e se cristalizaram no período do exílio. O fato é que na volta ao Brasil, no final de 

1979, Prestes (e seu grupo, naquele momento já delineado) e o restante da direção já se 

encontravam inteiramente incompatibilizados. O que se viu a partir daí foram debates e trocas 

de acusações pela imprensa, seguidas da saída de Prestes e de alguns outros dirigentes (além de 

um grande número de militantes de base, só então realmente inteirados acerca das disputas 

ideológicas e de poder na agremiação)92. 

Ainda de acordo com este autor, além da carga simbólica que aquela cisão representou, 

é certo que o partido perdeu um bom número de militantes (parte da militância mais aguerrida 

do PCB), além de seu secretário-geral e alguns importantes dirigentes. Não bastasse o desgaste 

sofrido nesse momento, tomava corpo outras divergências que, se (possivelmente) não 

representariam o mesmo que a cisão capitaneada por Prestes em termos de perda de 

contingentes para o PCB, levaria à saída de seus principais intelectuais93.  

 

2.3 PELA LEGALIZAÇÃO, CONTRA A DITADURA 

Durante a primeira metade da década de 1980, o PCB concentrou seus esforços no 

sentido de conclamar as forças democráticas a criar um amplo leque de alianças para a 

superação da Ditadura, ao mesmo tempo em que lutou para conseguir a legalização de sua 

legenda. Nas páginas da Voz, a palavra de ordem para consecução desses objetivos era apenas 

                                                      
91 Ibidem, p. 418. 
92 SILVA, Fabrício Pereira. Utopia dividida: crise e extinção do PCB (1979-1992). Dissertação (Mestrado em 

História). PPGH-UFRJ, Rio de Janeiro, 2005, p. 63. 
93 Ibidem, p. 72. 
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uma: unidade. A formação desse arco de alianças se impunha diante de uma escalada repressiva 

por parte de setores vinculados ao governo militar que eram contrários à abertura política 

promovida a partir da Anistia e do fim do AI-5, fazendo uso inclusive de atentados terroristas. 

Em fins de agosto de 1980, através de uma carta-bomba, tentaram matar, no Rio de 

Janeiro, o presidente da OAB, Eduardo Seabra Fagundes, e um vereador do MDB, Antonio 

Carlos de Carvalho. Uma terceira carta-bomba foi deixada no jornal Tribuna da Imprensa, 

também no Rio de Janeiro. As bombas mataram Lyda Monteiro da Silva, secretária do 

presidente da OAB, e mutilaram José Ribamar de Freitas, assessor do vereador. Bancas de 

jornais em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Niterói, Curitiba, Londrina, Brasília, Salvador, São 

Paulo, onde se comercializavam jornais da imprensa alternativa foram incendiadas, causando 

perdas financeiras dos jornaleiros e a recusa por parte destes últimos em continuar a vender os 

periódicos de esquerda. Na avaliação do PCB, externada em matéria da Voz, o prejuízo político, 

entretanto, era maior do que todo o material e não atingia só a imprensa de esquerda. O dano 

maior era aquele sofrido pela própria ideia de convivência democrática, que vinha penosamente 

abrindo caminho nos últimos meses94.  

Ainda de acordo com o articulista, o objetivo central dos terroristas era este: “bloquear 

o avanço democrático, envenenar o clima político, restabelecer um ambiente de tensão, medo, 

preparar o terreno para limitações ainda maiores às liberdades e, no limite – e se for possível – 

para golpes de estilo de Pinochet e da Bolívia”95. Em entrevista publicada no jornal pecebista, 

Barbosa Lima Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, afirmou que os 

atentados terroristas representavam uma ameaça à liberdade de imprensa maior do que a dos 

tempos da censura prévia. Todos deveriam se mobilizar para reagir à ação da extrema direita, 

que queria bloquear o avanço do processo de democratização96. 

Esse ambiente de tensão foi marcado, sobretudo, por ser um período de transformações 

para as agremiações de esquerda, algumas das quais se reorganizavam após o fim do 

bipartidarismo, como o próprio PCB e o seu congênere, o PCdoB, ao passo que outras eram 

criadas, como o PDT e o PT. O PCdoB depois da malfadada experiência da guerrilha na 

primeira metade da década de 1970, ficou um tanto desarticulado até, pelo menos, 198097. 

Contornada a crise interna pela qual passara na segunda metade dos anos 1970, o PCdoB pôde 

                                                      
94 “Unidade contra terror” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 17, 25/07/1980 a 31/07/1980, p. 1. 
95 Idem. 
96 “Só unidade pode barrar o terror” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 17, 25/07/1980 a 31/07/1980, p. 6. 
97 SALES, Jean Rodrigues. “Da luta armada ao governo Lula: a história do Partido Comunista do Brasil (PCdoB)” 
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colocar em prática a linha política aprovada em sua VII Conferência, realizada em 1979, que 

partia de três proposições: “Abolição total e imediata de todos os atos e leis arbitrárias; anistia 

geral e irrestrita; convocação, por um governo provisório democrático, de uma constituinte 

livremente eleita”98. Para se pôr em prática tal orientação, era necessária a mais ampla união de 

forças políticas contrárias à ditadura – uma bandeira defendida pelo PCB desde a década de 

1960. 

Nesse caminho, de acordo com as proposições de seu VI Congresso, realizado em 1983, 

o partido optou pelo engajamento no MDB, apoio ao Colégio Eleitoral e à Nova República, na 

tentativa de garantir a governabilidade para evitar os riscos de retrocesso político. De acordo 

com Jean Rodrigues Sales, ao mesmo tempo que praticava uma política bastante moderada em 

relação ao contexto de abertura política, o PCdoB, no início dos anos 1980, mostrava-se 

contrário às forças que tinham um projeto mais crítico em relação à Nova República, sobretudo 

o PT e a CUT, então em processo de fundação99. 

Conforme Maria Celina D’Araújo, a criação do PDT resultou de um processo de disputa 

em torno da antiga sigla do Partido Trabalhista Brasileiro envolvendo, de um lado, o trabalhista 

histórico Leonel Brizola, um dos principais atores no processo de radicalização política que o 

país experimentara às vésperas do golpe de 1964 e que, ainda no exílio, apregoava uma 

atualização ideológica do PTB para revesti-lo de tendências socialistas mais contemporâneas; 

do outro, a sobrinha-neta de Getúlio Vargas, Ivete Vargas, ligada à parentela que havia 

dominado as instâncias decisórias do antigo PTB, e que contava então com facilidades 

concedidas pelo poder público. Essas facilidades estavam fundamentadas no temor que os 

dirigentes políticos nutriam acerca do retorno de Brizola ao país e do sucesso que pudesse vir 

a ter caso viesse a dispor de um instrumento partidário de folego como ainda parecia ser o velho 

partido100. 

Em 26 de março de 1979, data oficial do aniversário de fundação do antigo PTB, o grupo 

ligado à ex-deputada Ivete Vargas lançou o manifesto do Partido Trabalhista Brasileiro, um 

documento que procurava, em estilo literário pouco convincente, resgatar aquele legado e dar 

início formal à reorganização do partido. Em abril de 1979, o outro grupo, através de uma 

Comissão Provisória Nacional do PTB, deu entrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral a um 

pedido de registro da mesma sigla. Esta iniciativa era também uma solicitação antecipada, pela 
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99 Ibidem, p. 176. 
100 D’ARAUJO, Maria Celina. Sindicatos, carisma e poder: o PTB de 1945-65. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
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qual os interessados – todos ligados ao ex-governador Leonel Brizola, que ainda se encontrava 

exilado – buscavam assegurar o registro da agremiação, para cumprir posteriormente as demais 

exigências que a lei viesse determinar101. 

Em meio ao debate sobre os legítimos herdeiros do partido e a todas as imprecisões 

sobre o destino que lhe deveria ser traçado em termos ideológicos, a 12 de maio de 1980, a 

Justiça Eleitoral tomou a decisão de entregar a legenda a Ivete e, ato contínuo, indeferiu o 

pedido do outro grupo. Num gesto simbólico e de forte apelo emocional, Brizola rasgou 

publicamente a sigla do velho partido102. Definida a posse da legenda, o novo PTB legalmente 

criado passou a definir sua atuação por uma linha de colaboração com o governo do general 

João Batista Figueiredo, deixando de lado as antigas bandeiras de propaganda e de agitação 

eleitoral que lhe haviam dado identidade antes de 1964. Entre elas, o nacionalismo, as reformas 

e os interesses dos trabalhadores. 

Derrotado por Ivete, Brizola acabou formando o PDT, cujo registro definitivo foi 

aprovado em novembro de 1981. De toda forma, Brizola levou nítida desvantagem nessa longa 

querela em torno de legendas. Seu PDT era uma sigla a ser construída junto ao eleitorado e 

precisava ganhar visibilidade política. Mas, como o antigo PTB, era também um partido de 

concepção personalista: o PDT era o partido de Brizola, essa paternidade era mais importante 

do que seu nome oficial103. 

A criação do PT está inscrita na situação social, política e econômica que caracterizou 

a crise dos anos finais da ditadura militar. Nesse sentido, agregou indivíduos, grupos políticos 

e movimentos sociais oposicionistas e críticos ao regime. A base social que constituiu o PT era 

composta fundamentalmente por operários da indústria, como metalúrgicos, químicos, 

petroleiros e do setor de serviços, como os empregados em empresas de transporte, bancários, 

pequenos proprietários e trabalhadores rurais sem-terra, além de funcionários públicos, como 

professores das redes municipais e estaduais de ensino104. 

A composição dessa base social agregava ainda inúmeros segmentos politicamente 

radicalizados da classe média, vinculados pelo trabalho e pela participação em diferentes 

movimentos associativos e reivindicatórios, majoritariamente urbanos, por habitação, salários, 

empregos, educação e saúde. Esses movimentos sociais reuniram inúmeros indivíduos e grupos 
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sociais, profissionais e políticos, formados por estudantes, médicos, jornalistas, advogados, 

economistas, professores universitários e engenheiros, aos quais se somavam militantes de 

organizações que lutavam contra a ditadura, dirigentes dos movimentos estudantis das décadas 

de 1960 e 1970, líderes religiosos e agentes comunitários da Igreja Católica, de acordo com 

Martinez105. 

O movimento pela formação do Partido dos Trabalhadores adquiriu visibilidade pública 

ao longo de 1979, com a extinção do bipartidarismo quando a governista Aliança Renovadora 

Nacional, a ARENA tornou-se, grosso modo, o PDS, e o oposicionista Movimento 

Democrático Brasileiro, o MDB, transformou-se em PMDB. Já em janeiro de 1979, em 

reuniões sindicais ocorridas em Porto Alegre e em Lins, no interior paulista, falava-se 

abertamente nesta meta: a criação de um partido político que afirmasse a independência política 

e a autonomia organizativa dos trabalhadores perante o Estado e os partidos então existentes106. 

A “Carta de Princípios” do PT, aprovada por sua Comissão Nacional Provisória em 

maio de 1979, reforçou a alteridade política e social entre empresários e trabalhadores, patrões 

e empregados, exploradores e explorados, opressores e oprimidos. A explicitação das 

reivindicações econômicas e sociais, de uma concepção da democracia própria dos 

trabalhadores e direta da refutação ao domínio e a exploração dos trabalhadores pelo capital 

monopolista seria uma atribuição do PT107.  

Se o PT e o PDT puderam atuar abertamente a partir do momento da criação dos 

registros, PCB e PCdoB só poderiam desfrutar da legalização em 1985, na conjuntura aberta 

pela redemocratização. A estes últimos restava a alternativa pela ação nas fileiras do (P)MDB, 

canal de expressão e de abrigo – nos dizeres de Rodrigo Patto Sá Motta108 – para diferentes 

segmentos da esquerda, de revolucionários a moderados, de intelectuais a sindicalistas. O 

próprio PCB encarou a reforma partidária como uma estratégia do governo militar para 

enfraquecer o MDB, o qual vinha obtendo expressivos resultados nas eleições a partir de 

1974109. 

 No editorial “Falta mobilização”, publicado na Voz da Unidade, a avaliação da reforma 

partidária e do processo de transição em si era feita da seguinte forma: 

 

                                                      
105 Idem. 
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Ninguém desconhece a capacidade do regime de reter a iniciativa e impor as 

regras para a condução do jogo político. Apesar de todo avanço da frente 

democrática das oposições, realizado nos últimos seis anos, o fato é que, 

munido de uma parafernália de instrumentos excepcionais laboriosamente 

montados, ele vem tentando institucionalizar o arbítrio e promover a sua 

autorreforma. Vivemos uma situação em que um governo do passado 

comanda um processo de transição para uma democracia que não deseja e sabe 

inevitável, mas que procura desesperadamente limitar, estreitar, relativizar, 

enfim, torná-la mais precária e elitista possível. Mas se a oposição não pode 

subestimar a força e as reservas políticas do regime vigente, não pode também 

desconhecer a fraqueza que elas escondem110. 

 

 Na avaliação pecebista, o caminho a ser seguido para derrotar as manobras do governo 

era a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte, capaz de restabelecer o Estado de 

Direito no país. O entendimento era de que mesmo que a Constituinte não viesse ser a que todos 

queriam/esperavam, ela faria um mal tão irremediável ao regime, que bem poderia significar o 

seu fim111. Todavia, antes disso, era preciso evitar que as eleições previstas para 1982 fossem 

adiadas. A defesa das eleições estaduais e municipais, a manutenção do calendário eleitoral e a 

garantia da participação popular deveria ser bandeira de todas as forças interessadas numa 

alternativa democrática. 

 Fazendo uma reflexão sobre o momento, o secretário-geral Giocondo Dias afirmou que 

não existiam dois processos de abertura política no país, um do governo e outro das oposições, 

entretanto, seria um equívoco confundir o projeto “aberturista” do governo com o processo mais 

amplo da abertura. Na visão de Dias, o processo político que se desenvolvia no país era único, 

resultante das lutas e das convergências entre os diferentes setores da sociedade. Seria um 

equívoco “identificar mecanicamente o processo objetivo da abertura, que nos parece ser a 

tendência dominante, com o projeto de ‘abertura’ tal como foi formulado e vem sendo posto 

em prática pelos setores dominantes do ‘sistema’” 112.  

A abertura a qual se verificava era resultado, em grande parte, da resistência ao arbítrio 

preconizada – desde abril de 1964 – pelas forças políticas e sociais derrotadas pelo golpe. E 

essa abertura “era a expressão e o resultado da luta convergente de setores amplos e 

diversificados da sociedade brasileira, que vão desde a classe operária e suas organizações até 

empresários nacionais”113. 
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Dias concluiu sua análise afirmando que o Regime tencionava limitar o processo e 

impedir a democratização, exemplo disso se verificava diante das ações terroristas perpetradas 

pelas forças de extrema direita, feridas de morte depois das eleições de 1974 e 1978. Diante 

disso: 

 

Como dissemos, há apenas um caminho – o da unidade – para que as forças 

democráticas isolem o regime autoritário e promovam a sua substituição. 

Desejamos dar nossa contribuição para a elaboração de uma plataforma 

comum, na luta pelas liberdades e pela Constituinte. E, além da defesa dessa 

plataforma comum a todas as forças antiditatoriais, continuaremos nossa luta 

pela ampliação da democracia aos terrenos econômico, social, por mudanças 

profundas que levem nosso país ao socialismo. 

  

 O ponto talvez polêmico dessa unidade era o tipo de aliança a qual se propunha o mesmo 

Dias e, por conseguinte, o PCB: no editorial “Porque defendemos aliança com liberais” 

veiculado no jornal comunista, considerando que a alternativa que se colocava não era entre 

capitalismo e socialismo, mas sim entre fascismo e democracia, “o sectarismo ostentado pela 

atuação dos comunistas em relação aos liberais dificultava a unidade”114. Meses depois, o 

assunto voltaria a ser tratado por Luiz Werneck Vianna, para quem “a coalização democrática 

existente no país se encontra a pique de incorporar os empresários. Se isso se concretizar, o 

processo de transição à democracia se tornará irresistível. Os encontros entre empresários e 

sindicalistas devem concluir por acordo para mudar o regime”115. 

 Por mais controversas que fossem tais propostas, no entendimento de seus dirigentes 

essa tática de unidade a qualquer custo nada mais seria do que a concretização da linha adotada 

com a Declaração de Março de 1958 e ratificada com o VI Congresso de 1967. Na ótica de 

então, as lideranças operárias não podiam ignorar o elemento positivo que havia na atitude do 

empresariado e não teria porque recusar conversações. Ressalvas à parte, deveriam se preparar 

para elas, em conjunto com as massas, afinal com o povo fora dos acordos não era possível 

derrotar a ditadura. 

 No final de 1980, foi aprovada a emenda constitucional que restabeleceu as eleições 

diretas para o governo dos estados em 1982 e extinguiu a figura do senador “biônico”. Encarada 

pelo PCB como mais uma etapa na luta pela superação da Ditadura, pouco importou a sua 

origem governamental116. No cálculo pecebista, interessava é que caso aprovada, as portas para 
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mudanças mais substantivas na vida política brasileira estariam abertas. Ainda longe do que se 

pleiteava, que era o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis, o importante era 

constatar que – do ponto de vista de quem fazia política, de quem queria se inserir no processo 

realmente existente – a mera perspectiva e a luta pela realização das eleições para governador 

introduziriam uma dinâmica nova no país. 

 Tratava-se, portanto, de afastar falsas questões, na lógica comunista,  

 

Eram muitos os que tendiam a considerar como excludentes a luta pela 

realização das eleições de 1982 e a luta pela Constituinte. Absolutizam ou uma 

ou outra. Alguns porque acham a transformação efetiva da abertura em 

democracia é um objetivo longínquo, quem sabe irrealizável, e estão 

preocupados exclusivamente em garantir aqui e agora o seu lugar ao sol. 

Outros, porque exclusivamente sonham com o “objetivo final” e tratam tudo 

o mais, na melhor das hipóteses, como “coisa menor”, e na pior, como mero 

reformismo”117. 

 

Para os comunistas não era nada disso. A realização e a integridade das eleições de 1982 

seriam um momento essencial do processo constituinte em curso no país. Quem conseguisse 

bem associar a luta pela Constituinte com a luta pelas eleições para governador dos estados 

estaria contribuindo para colocar aquela bandeira nas ruas. Mas as eleições não estavam de 

forma alguma asseguradas. Não bastasse o arsenal de manobras que o governo estaria 

maquinando para tirar com uma mão o que estava sendo obrigado a conceder com a outra, o 

mero fato de que, nos estados, os atuais governadores, o PDS e o regime estivessem contendo 

o lançamento de eventuais candidaturas era sintoma evidente de que forças poderosas se 

movimentavam para impedi-las. Ao fim de tudo, as eleições diretas de 1982 representariam um 

significativo passo rumo à democratização do país. Ao mesmo tempo, seriam um teste para a 

unidade das forças oposicionistas118. 

 A concretização do processo eleitoral, se de um lado configurou um claro recuo do 

regime, de outro, significou uma concessão, ao mesmo tempo inevitável e prevista como tal 

pelo próprio projeto de abertura. Na prática, o regime dava um passo atrás, mas não só tentaria 

controlar ao máximo possível seus efeitos – e alguns deles possuíam potencial explosivo capaz 

de contribuir decisivamente para sua derrota – como convertê-los-ia em dois passos adiante. 

 Apesar de contar com uma maioria parlamentar cada vez mais claudicante – fruto do 

deslocamento ostensivo de forças da direita para o centro e para a oposição – o governo 
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implementou, com sucesso, o voto vinculado (pelo qual o eleitor era obrigado a votar em 

candidatos do mesmo partido para vereador, prefeito, deputados e governador, o que 

beneficiava a máquina situacionista – melhor implantada no interior – e ajudava a fragmentar 

o voto da oposição), a criação do distrito eleitoral, a extensão da sublegenda às eleições diretas 

para governadores e a proibição de alianças partidárias. A adoção ou imposição de quaisquer 

dessas medidas visava, ostensivamente, inviabilizar as candidaturas das oposições e asfixiá-las. 

Em abril, a Voz da Unidade noticiava que o presidente nacional do PDS, senador José 

Sarney, entregara ao Presidente Figueiredo o relatório de uma longa viagem a qual empreendera 

pelo país para, de acordo com a matéria, “levantar as possibilidades do partido governista nas 

sucessões estaduais de 1982, pelo voto direto”119. Sarney, na verdade, havia visitado 22 Estados 

da Federação para tentar conter as dissidências que estavam a ameaçar a precária maioria do 

governo no Congresso, e para fazer “in loco” um apanhado de sugestões visando a reforma da 

legislação eleitoral. Segundo a Voz houve desde quem reivindicasse a vinculação total dos 

votos, passando por pedidos para que fossem estendidas as sublegendas às eleições de 

governadores, e chegando mesmo a quem apresentasse “esquemas diabólicos visando impedir 

as coligações partidárias em vários níveis”120. 

Todas as reivindicações revelavam claramente a preocupação de acomodar divergências 

setoriais profundas no PDS e de tentar neutralizar parte da enxurrada de votos contra o governo, 

que todos os pedessistas temiam, em 1982. Nesta situação, o governo lutava com dificuldades 

para conciliar as expectativas pedessistas conflitantes em torno da reforma eleitoral. Por isso, e 

não porque estivesse realizando “estudos” através de comissões especiais, o governo resolveu 

adiar para o segundo semestre a apresentação de suas propostas sobre a mudança na legislação.  

O jornal criticou ainda a expectativa criada pelo lado das oposições, o que não era nada 

bom. Devia-se reconhecer que se as oposições divididas nos diversos partidos possuíam 

também reivindicações especificas com relação às reformas, a elas caberia, prioritariamente, 

defender acima de seus interesses, o do conjunto das forças democráticas. E estes eram 

suficientemente claros: que as eleições se realizassem de forma livre e democrática, 

expressando a vontade fiel do conjunto de eleitores. 

Para isso, precisavam as oposições superar suas querelas internas, a inércia que as 

impedia de assumir a iniciativa no processo político, enfrentando desde já a discussão sobre o 

posicionamento que deveriam adotar para defender a legislação das maquinações 
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governamentais e assegurar a manutenção do calendário eleitoral. Ao contrário do que pretendia 

o regime, os comunistas entendiam que as oposições deviam se unir em torno de uma 

plataforma eleitoral comum, capaz de vincular as reivindicações específicas das várias classes 

e camadas sociais, em particular os assalariados, às reivindicações político-democráticas mais 

gerais. Conquistar essa plataforma unitária significava o reforço das lutas democráticas e a 

ampliação das perspectivas para a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte livre e 

soberana121.   

 No entanto, esse clima de relativo otimismo com a abertura foi profundamente abalado 

com o atentado do Riocentro – um imenso pavilhão de exposições no Rio de Janeiro, em 30 de 

abril de 1981. Enquanto milhares de jovens participavam de um show comemorativo do Dia do 

Trabalho, o sargento Guilherme Pereira do Rosário e o capitão Wilson Machado, ambos 

servindo no DOI-CODI do Rio de Janeiro, armaram bombas dentro de um carro, no 

estacionamento do pavilhão, para detoná-las dentro do Riocentro. O resultado teria sido o mais 

cruel atentado terrorista da história do país, mas uma das bombas explodiu no colo do sargento, 

matando-o no ato e ferindo gravemente o capitão. Ao tratar do acontecido, a Voz Unidade 

afirmou não haver a menor surpresa com o episódio do Riocentro. Ele confirmava o que todo 

mundo sabia: de onde partiam os atentados terroristas de extrema direita que assolavam o país. 

A novidade agora era “terem sido pegos com a mão na massa. Desta vez não dava para ocultar 

nada”122. 

 O principal receio do PCB naquele momento era o de que o regime se utilizasse desses 

atentados como estratégia para frear o processo de abertura. Mais do que isso, os comunistas 

temiam que no campo das oposições, estas caíssem nas artimanhas da linha dura e 

radicalizassem suas posições, fornecendo argumentos para o estancamento da abertura política. 

Analisando os desdobramentos do atentado, o PCB entendia que tantos anos de repressão e 

arbítrio não conduziram o país apenas à instabilidade política: conduziram-no a sua mais grave 

crise econômica e social, justamente em função de uma estratégia antidemocrática e 

antioperária. Naquele momento, entretanto, os termos da equação apareciam nítidos: o processo 

objetivo colocava a solução política como condição para equacionar o angustiante momento 

econômico e social: 
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Esse processo contém as tendências essenciais que apontam para a 

normalização da vida brasileira. Às forças democráticas e populares, 

interessam levá-lo à sua plenitude; ao governo, restringi-lo aos limites do seu 

projeto autoritário; à extrema-direita, suprimi-lo ou, pelo menos, congelá-

lo123. 

 

A crítica pecebista era que as forças democráticas e populares não estavam conseguindo 

a organização e a unidade que lhe permitiriam direcionar o processo. Por isto, as vacilações do 

governo estimulavam a ofensiva da extrema-direita cujo indício mais óbvio era a realidade do 

terrorismo. No quadro de evidente transição, o projeto governamental (que escamoteava a 

questão democrática no sentido de um autoritarismo institucionalizado) se isolava. 

Desprezando o apoio da oposição democrática para erradicar o terrorismo, o governo acabava 

por fazer o jogo da extrema-direita. Isto era visível na questão eleitoral. Já que não podia 

simplesmente anular as eleições, uma vez que elas eram “uma exigência nacional 

impostergável”124, o governo protelava a definição das suas regras. Ora, a indefinição não 

trabalhava apenas contra a democracia: operava também contra o próprio governo. A extrema-

direita sabia disso – as bombas do Riocentro confirmavam-no – e acima de tudo confiava na 

sua chantagem. 

Às forças democráticas se colocava, pois, uma tarefa complexa: manter a exigência das 

eleições e pressionar para a imediata definição das suas regras, sem concessões a quaisquer 

casuísmos:  

 

Hoje, a legitimidade do processo eleitoral é tão importante quanto a sua 

realização. No bojo das forças democráticas, os comunistas também apoiarão 

todas as medidas governamentais para reprimir aventuras da extrema-direita, 

porque entendem como necessário para o avanço efetivo das tendências que 

implicam a participação organizada das massas na cena política. Precisamente 

na escala em que hipotecam a democracia a este avanço é que o processo 

eleitoral e a sua legitimidade aparecem para os comunistas como uma das 

questões políticas imediatas mais relevantes125.  
 

 Escrevendo para a Voz, Luiz Werneck Vianna pontuava que o processo social em curso 

trabalhava contra o fechamento e o retrocesso. Ainda assim, a melhor resposta às bombas estava 

na defesa do calendário eleitoral. O grau de ampliação desse movimento estava associado a 

uma concepção do processo eleitoral não-golpista, que não apostasse no tudo ou nada, e que 
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“jogasse ao mar esse velho cretinismo parlamentar e eleitoreiro que imagina que a democracia 

se ganha quando se escolhe o ‘melhor candidato’” 126. O importante era a realização de uma 

frente que agrupasse todos os setores sociais e políticos descontentes com o arbítrio, o reforço 

da institucionalização democrática e a garantia de um processo onde as massas pudessem se 

expressar e participar, porque delas viria a ação decisiva para a conquista da democracia. 

 O inquérito aberto pelo governo nada apurou e não houve punições, embora fossem 

óbvios os responsáveis. O general Golbery do Couto e Silva, contrariado, demitiu-se. O 

presidente Figueiredo parecia enfraquecido e desmoralizado, e nunca mais foi o mesmo depois 

desse episódio: não se queria cúmplice do ato terrorista, contudo não tinha força ou vontade 

para ir além de bravatas patéticas, mostrando-se incapaz de controlar aquela conspiração127. O 

fato é que foram tomadas providências nunca anunciadas e até hoje não sabidas, pois os “órgãos 

de segurança” não mais se manifestaram. Apesar de não terem sido desmantelados, foram 

gradativamente desativados, sempre protegidos pelo corporativismo institucional, quando não 

pela solidariedade política. 

 No entendimento do PCB, a crise no governo era um agudo reflexo do declínio histórico 

do regime, que vinha desde 1974 pelo menos. A saída do general Golbery da chefia de Gabinete 

Civil da Presidência da República marcava o fim de um ciclo de lutas no coração do governo128. 

O curso da política adotada por Figueiredo, todavia, mantinha seu rumo inalterado, apesar dos 

sucessivos choques ocorridos por essa e por outras demissões de ministros que aconteciam. 

Para os comunistas, o grupo ligado ao ex-presidente Ernesto Geisel recebia o mais violento 

golpe desde que assumiu o governo, em 1974, pois a demissão de seu principal articulador 

deixava órfãos inúmeros integrantes da atual equipe governamental129. 

 Para o Partido, a oposição deveria marcar distância em relação à desintegração pela qual 

passava o círculo governamental, seu esforço deveria continuar concentrado na luta pela 

abertura, contra, inclusive, a estratégia de autorreforma do regime, que continuava sendo o 

centro da manobra governamental130. 

                                                      
126 VIANNA, Luiz Werneck. “As bombas no Riocentro e as eleições de 1982” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 

57, 22/05/1981 a 28/05/1981, p. 5. 
127 AARÃO REIS, Daniel. Ditadura e democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2014, p. 139. 
128 “Queda de Golbery não muda o rumo do processo político” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 69, 14/08/1981 

a 21/08/1981, p. 3. 
129 “Demissão de Golbery também reflete a disputa pela sucessão presidencial” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 

69, 14/08/1981 a 21/08/1981, p. 4. 
130 “Comunistas continuam apostando na abertura” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 70, 21/08/1981 a 27/08/1981, 

p. 3. 
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 O PCB empenhou-se durante todo o ano de 1982 no processo eleitoral ocorrido em 15 

de novembro daquele ano. Atuando no âmbito do PMDB, dado que ainda se encontrava na 

ilegalidade, sua campanha foi intensa para promover os candidatos da legenda, indispondo-se 

inclusive contra os outros partidos de esquerda, a saber o PT e o PDT. A opção desses últimos 

em disputar o pleito de forma autônoma rendeu-lhes críticas por parte dos pecebistas, para quem 

esse “divisionismo” resultaria certamente em vitórias dos candidatos governistas131. A 

preocupação comunista advinha da manobra aprovada pelo governo do “voto vinculado”, 

através do qual os eleitores deveriam votar em candidatos da mesma coligação para todos os 

cargos. Como os candidatos do partido do governo estavam abrigados no mesmo partido, o 

PDS, o PCB entendia que, a partir do momento em que as oposições optavam por se lançar de 

forma individual, a probabilidade de vitória dos candidatos da situação aumentava muito. 

 Findo o pleito, o PMDB obteve vitórias importantes nos maiores estados da federação, 

ainda que o PDS conseguisse manter a maioria dos governadores e um grande número de 

cadeiras no legislativo federal. O passo seguinte para o PCB foi garantir que os governadores 

eleitos tomassem posse, o que aconteceu em março de 1983. Confiantes que o processo de 

redemocratização àquela altura ganhava força, os pecebistas lançaram-se na campanha pela 

legalização de sua legenda. Em maio de 1983, uma comitiva do Coletivo Nacional de Dirigentes 

Comunistas compareceu ao Congresso Nacional. Chefiada por Giocondo Dias e contatando 

com todas as forças políticas, abriu a campanha nacional pela legalidade do PCB132. Os 

encontros e conversações mantidos pela comitiva incluíram todas as representações partidárias. 

Nenhuma força política com assento no parlamento foi ignorada. Em resposta, todos os partidos 

da oposição democrática defenderam a legalidade do PCB.  

 Durante a visita, o secretário-geral do Partido, Giocondo Dias, concedeu uma entrevista 

coletiva à imprensa nacional e estrangeira no Comitê de Imprensa do Congresso Nacional. 

Durante quase duas horas, Dias respondeu a uma verdadeira saraivada de questões, num diálogo 

informal com cerca de três dezenas de repórteres de jornais, revistas, rádios e televisão133. Nos 

dias que se seguiram, a estratégia pecebista rendeu alguns frutos, devido o apoio recebido por 

algumas entidades da sociedade civil, a OAB, por exemplo, além de iniciativas no próprio 

âmbito político. Por proposta do deputado Osiro Silveira, a Assembleia Legislativa de São 

Paulo aprovou moção dirigida ao Congresso Nacional, no sentido de determinar que fosse 

                                                      
131 No capítulo 4, dedicado à atuação do PCB nas eleições, o pleito eleitoral de 1982 será melhor discutido. 
132 “O encontro no Congresso Nacional: um fato político na vida brasileira” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 
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133 “A repercussão da imprensa” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 153, 19/05/1983 a 25/05/1983. 



59 

 

elaborada uma Proposta de Emenda Constitucional, a fim de permitir a legalização do Partido 

Comunista Brasileiro. A Assembleia de Goiás, por unanimidade, aprovou moção de apoio à 

legalização do PCB, ao mesmo tempo que, por iniciativa de um deputado daquela casa, os 

projetos de Manifesto e Estatutos foram transcritos nos anais da Câmara dos Deputados134. 

 Alguns governadores eleitos no ano anterior também declararam o seu apoio à 

legalização do PCB. Tancredo Neves, de Minas Gerais, José Richa, do Paraná, Wilson Martins, 

do Mato Grosso do Sul e Gérson Camata, do Espírito Santo, foram alguns dos que se 

manifestaram favoráveis à legalização do “Partidão”, reafirmando o direito de os comunistas, 

numa democracia, terem legalizado o seu partido. Expressivas lideranças políticas também se 

pronunciaram no mesmo sentido, indicando que era consenso nacional a legítima aspiração dos 

comunistas. No Rio de Janeiro, durante a visita que fez à Assembleia Legislativa, o dirigente 

Giocondo Dias informou que ainda naquele ano seria encaminhado ao Tribunal Superior 

Eleitoral o pedido de registro do PCB135. 

 Em junho, Givaldo Siqueira, membro do Comitê Central, viajou a Alagoas a fim de 

tratar de uma audiência que aconteceria em agosto entre Giocondo Dias e o governador Divaldo 

Suruagy. Na oportunidade, Siqueira fez visitas a diversos parlamentares do PMDB e do PDS, 

na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de Maceió. O objetivo da audiência de 

Giocondo e da movimentação era conseguir apoio para a legalização do PCB. Além de Suruagy, 

os demais governadores do Nordeste seriam visitados136. 

 Concedendo entrevistas aos canais de imprensa alagoanos, Siqueira manifestou sua 

preocupação com a discussão dos diversos segmentos da sociedade em torno das eleições 

diretas para a Presidência da República. Para ele, o importante naquele momento era encontrar 

soluções para que o País conseguisse superar a crise em que vivia. Ainda de acordo com o 

entrevistado, as eleições diretas para presidente não eram prioridade nacional, diante disso 

salientou que o PCB defendia uma discussão profunda em torno dos problemas que vinham 

afligindo o País, tais como a dívida externa e interna, a ida ao FMI, entre outras questões137. 

 Foi a partir de março de 1984 que o PCB alagoano encetou uma atuação mais decisiva 

na campanha pela sua legalização. No fim de março, em meio às comemorações do aniversário 

de fundação do PCB, uma Comissão Estadual Pró-Legalização do Partido Comunista Brasileiro 
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(PCB) começou o trabalho para o pedido de legalização junto ao Superior Tribunal Eleitoral; 

esse consistiria em abaixo assinado junto a população e solicitação de apoio aos parlamentares 

locais. Em Alagoas, a Comissão estava sob a responsabilidade do ex-candidato a vereador pelo 

PMDB e líder sindical Rubens Colaço, o qual afirmou: 

 

Empenhados em fortalecer as tendências democratizantes que se afirmam no 

país, conduzimos a nossa batalha pela criação de um partido legal de forma a 

evitar colisões e enfrentamentos que possam comprometer os avanços da 

frente democrática, de que somos parte integrante e inseparável138. 

 

Em entrevista ao jornal Tribuna de Alagoas, o representante da Comissão lembrou os 

62 anos de existência do partido, destacando o engajamento do PCB na campanha pelas eleições 

diretas além da participação do mesmo em diversas mobilizações democráticas em todo o país, 

bem como na criação de sindicatos rurais e na fundação da Confederação Geral dos 

Trabalhadores, entre outras. Colaço recordou a história do partido, inclusive o período em que 

este esteve na legalidade, entre 1945 e 1947, oportunidade na qual elegeu três deputados 

estaduais: André Papini, José Maria Cavalcanti e Moacir de Andrade.  

Na fase de legalidade, também disputaram eleições pelo PCB em Alagoas nomes como 

Graciliano Ramos, Sebastião da Hora e Alberto Passos Guimarães, candidatos a deputado 

federal139. Em Alagoas, ele relembrou o trabalho desenvolvido pelo PCB junto aos 

trabalhadores rurais de vários municípios, entre eles Palmeira dos Índios, Anadia, Penedo, 

União dos Palmares e outros. “Após esse período, fomos jogados na ilegalidade. Agora nos 

propomos a prestar um esclarecimento à população alagoana e informar sobre o nosso retorno 

às disputas eleitorais ao alcançarmos as exigências legais”140 

Colaço, do alto de sua militância de 34 anos de partido, lembrou com tristeza a repressão 

contra os comunistas em 1964, quando mais de uma centena de pessoas foram presas, inclusive 

ele próprio. Mesmo acreditando que a campanha pela legalização seria vitoriosa, Colaço achava 

que a denominação de comunista ainda assustava nos ambientes desinformados. A explicação 

para isso residia no fato de que “[...] foi muito forte a propaganda anticomunista feita pelo 

imperialismo entre nós. E a própria ignorância e desinformação do povo, num país de tanto 

analfabetismo, concorrem muito para isso”141. 
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Ainda de acordo com o entrevistado, depois da escolha da nova direção do Comitê 

Central do PCB, ficou determinada a criação desta Comissão Nacional Pró-Legalidade. “Os 

dirigentes nacionais do PCB têm se mobilizado oficialmente em todo o país e, ao tempo que 

lutamos pelo restabelecimento da democracia, com a realização de Eleições Diretas, 

empenhados na bandeira da volta da legalidade”142 – disse ele. Como representante alagoano 

dessa Comissão, Colaço iria realizar visitas oficiais aos diversos partidos políticos existentes 

no estado, bem como às Prefeituras municipais e aos poderes públicos instituídos. 

Contudo, o anticomunismo ainda constituía um obstáculo manifesto em Alagoas. Na 

matéria “Ontem como hoje”, veiculada pela Gazeta de Alagoas, no dia 24/03/1984, a notícia 

sobre a comemoração do aniversário do PCB na Assembleia Legislativa, a qual ocorreria dois 

dias depois, foi caracterizada da seguinte maneira: 

 

O Partido Comunista comemora amanhã 62 anos de existência e os 

comunistas brasileiros continuam hoje tão divididos como em 1961, quando a 

luta interna iniciada em 58 no auge do movimento revisionista, culminou com 

a divisão e até a troca do nome de PCdoB para PC Brasileiro. A data de 

fundação, contudo continua sendo reivindicada pelas duas facções, que 

promovem atos em separado. Enquanto a turma do PCdoB anuncia palestra 

hoje à noite no Teatro de Arena, a facção do PC Brasileiro se restringe a visitas 

as redações dos jornais e emissoras de rádio e tevê para falar dos 62 anos de 

criação do Partido. Apesar das diferenças ideológicas, as duas facções do 

Partido têm em comum a luta pelas eleições diretas e pelo retorno à 

democracia plena, princípios estes que, aliás, contrariam a filosofia do 

PC, totalitário e ditatorial143. 

  

A partir do momento no qual o articulista do jornal opta por caracterizar os dois partidos 

com o uso do termo “facção”, torna-se clara a tentativa de desqualificá-los. No final da matéria 

também é nítida a tentativa de associar os Partidos Comunistas ao totalitarismo. Assim, não 

obstante as muitas outras dificuldades que enfrentava em sua reorganização, o PCB ainda teria 

um longo caminho a percorrer no sentido de mudar o estigma histórico que os seus adversários 

lançaram sobre ele.  

No dia 26, na Assembleia Legislativa, houve a comemoração dos 62 anos do PCB, 

oportunidade na qual Colaço divulgou um documento que tratava da necessidade da sua 

legalização. Impedido pelo regimento do Legislativo, que não permitia a entrada de estranhos 

no plenário, Colaço não pôde ler pessoalmente o discurso que escrevera e solicitou ao deputado 

Ronaldo Lessa (PMDB) que o fizesse em seu lugar. Através do documento, Colaço destacou o 
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caráter nacional e revolucionário do PCB e sua tradição de luta, que o situava como o mais 

antigo partido político brasileiro. Lembrou que o partido era reconhecido, na sua legitimidade, 

pelas mais variadas lideranças do mundo político brasileiro144. Ronaldo Lessa foi aparteado 

pelo deputado peemedebista Eduardo Bonfim, que evocou o nome do dirigente comunista 

alagoano Jayme Miranda, desaparecido em 1975, após dedicar sua vida à luta por uma 

sociedade justa e igualitária. 

Dois dias depois, na Câmara Municipal de Maceió, o vereador Freitas Neto (PMDB) 

proferiu discurso em homenagem ao aniversário do PCB no plenário da Câmara Municipal de 

Maceió, e afirmou: 

 

Não se combatem ideias com fuzis ou queimando livros. Não é negando o 

direito [de legalização] dos comunistas que eles deixarão de existir. Afinal, de 

1922 – data da fundação do PCB – para cá, milhares de cidadãos comunistas 

foram presos, mortos, torturados, desaparecidos, perseguidos e tornados 

mártires. Nem por isso deixaram de existir e participar da vida política e 

cultural do Brasil145. 
 

 Durante a cerimônia, Rubens Colaço entregou aos membros do legislativo municipal 

um memorial reivindicando apoio político para a legalização do PCB. Saudando o visitante, o 

vereador Freitas Neto pronunciou um discurso em que lembrou o programa de seu partido, o 

PMDB, que tinha como princípio “a defesa do pluripartidarismo, o direito à livre organização, 

associação e expressão do povo e, portanto, isto passa pelo direito que os comunistas têm de 

organizarem-se em seu partido político próprio”146. 

 Freitas Neto prosseguiu na defesa da legalização do PCB e demais partidos clandestinos. 

Depois de traçar um perfil histórico da vida política dos comunistas lembrando inclusive na sua 

participação na luta contra o nazi-fascismo, o vereador afirmou ainda que defendia a legalização 

do PCB “como preito de Justiça à posição histórica dos comunistas em defesa da economia 

brasileira e dos interesses e direitos das classes trabalhadoras”147. 

Ainda que o PCB tivesse Rubens Colaço e Nilson Miranda ocupando os cargos de 

suplente de vereador e de deputado estadual, respectivamente – o que havia conseguido nas 

eleições de novembro de 1982, pelo PMDB – o Partido em Alagoas sofria com a falta de canais 

de expressão através dos quais pudesse dialogar com a sociedade. Era através de pessoas como 
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os mencionados Freitas Neto, Fernando Costa e Jarede Viana, na Câmara Municipal, e dos 

deputados Ronaldo Lessa e Selma Bandeira, no legislativo estadual, que o Partido foi 

paulatinamente galgando espaços para expor as suas ideias e propostas políticas. Contudo, antes 

que isso se tornasse possível, foi através do vereador peemedebista João Freitas Neto, advogado 

e jornalista, que o PCB pôde reestabelecer o contato com o mundo político alagoano. 

 Freitas Neto, em suas declarações públicas, promovia uma defesa radical do 

pluripartidarismo, o direito à livre organização, associação e expressão do povo e, portanto, isto 

passava pelo direito que os comunistas tinham de se organizarem em seu partido político 

próprio. Com esse pronunciamento este vereador lembrou da perseguição ao PCB no país. De 

acordo com ele: 

 

No Brasil, logo após 64, livros foram queimados (e até houve casos de pessoas 

que foram presas por possuírem livros como o clássico da literatura francesa, 

de Stendhal, “O Vermelho e o Negro”, um romance de amor entre um 

seminarista e uma senhora casada, escrito antes mesmo do lançamento do 

“Manifesto Comunista” de Karl Marx, livros de arte sobre o cubismo, que 

tratava sobre a pintura cubista, cujo representante máximo foi Picasso), 

prendeu-se, torturou-se, exilou-se, brasileiros comunistas ou não, em nome 

dos sagrados preceitos da civilização ocidental e cristã, contra o “perigo 

vermelho”148. 

 

 Enquanto o PCB lutava pela superação da ditadura e pela sua legalização, o primeiro 

semestre de 1984 ficaria marcado, entretanto, pelas grandes manifestações que ocorriam nas 

maiores cidades do país. As Diretas-Já mobilizaram milhões de pessoas em comícios nos quais 

um amplo leque de forças políticas exigia o restabelecimento da ordem democrática no Brasil. 

Os desdobramentos desse processo granjearam para o PCB a conquista dos seus principais 

objetivos desde a sua reorganização no início da década.    

 

2.4 DAS DIRETAS À ALIANÇA 

 A campanha pelas Diretas-Já constituiu um movimento suprapartidário que reuniu os 

principais partidos de oposição ao regime militar em torno da bandeira de retorno das eleições 

para a presidência da República. Dentre os partidos oficiais que participaram da campanha 

destacaram-se o PMDB, o PDT, e o PT, os quais formaram o Comitê Nacional Partidário Pró-

Diretas. 

 Inúmeras organizações da sociedade civil somaram-se às mobilizações pelas diretas e 

contribuíram, de forma efetiva, para sua crescente ampliação. Dentre elas destacaram-se a UNE, 
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a OAB, a ABI, a CUT, entre outras. Na visão de Lucilia Neves Delgado, a principal e talvez 

mais importante característica da campanha das Diretas-Já foi seu caráter heterogêneo e sua 

despersonalização. Na verdade, a frente suprapartidária que se uniu para coordenar, junto com 

entidades da sociedade civil, aquela peculiar e importante campanha cívica era formada por 

partidos com diferentes programas e diferentes trajetórias149.  

Iniciando-se de maneira tímida em fins de 1983 por iniciativa do PT, a campanha das 

Diretas-Já tomou fôlego e ganhou intensidade, desaguando no maior movimento político na 

história da República. Nos primeiros meses de 1984, dezenas de comícios de massa ocorreram 

em todas as grandes cidades e mesmo em cidades medianas. Na reta final, houve comícios de 

300 mil pessoas em Belo Horizonte, 250 mil em Goiânia, 200 mil em Porto Alegre. Os maiores 

reuniram 1 milhão de pessoas, no Rio de Janeiro, e 1,5 milhão, em São Paulo, no comício de 

encerramento. 

 Quando janeiro de 1984 chegou, com ele começaram grandes manifestações públicas 

que reuniram milhares de pessoas. No dia 5, 20 mil pessoas se reuniram em Olinda; uma semana 

depois, uma grande concentração de 50 mil pessoas em Curitiba. E haveriam de se seguir novas 

jornadas: Porto Alegre (13), Recife e Salvador (20), Vitória (21), São Paulo/capital (25), João 

Pessoa (27), Fortaleza (28), Maceió (29). Em fevereiro, a caminhada prosseguiria: Macapá (15), 

Belém (16), Boa Vista (17), Manaus (18), Rio Branco (19), Belo Horizonte (24). 

Para o PCB, era o Brasil se mobilizando pelas eleições diretas para a Presidência da 

República. Mas era sobretudo com os olhos postos nos trabalhadores e na classe operária que 

os comunistas apostavam nesta campanha. Quanto maior fosse o papel desempenhado por estes 

sujeitos históricos nas jornadas cívicas que se realizavam, menor seria a distância entre suas 

aspirações e as realidades democráticas150.Constituiu-se uma formidável frente única, com a 

participação de todos os principais líderes políticos oposicionistas. Uma nova e notável inversão 

de tendências em relação ao que se verificava em 1979, quando da reforma partidária.  

Naquele episódio, enquanto os políticos da Arena mantinham-se coesos, constituindo, 

quase todos, o PDS, as oposições dividiam-se em cinco partidos distintos. Agora, era o 

contrário: enquanto os políticos do PDS dividiam-se em divergências e intrigas, as oposições 

uniam-se em torno de um mesmo objetivo. Da campanha pelas eleições diretas participaram 

Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, Leonel Brizola, Luiz Inácio Lula da Silva, Miguel Arraes, 
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Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, Roberto Freire, Orestes Quércia, 

entre muitos outros políticos. Do mais moderado ao mais radical, de ex-partidários da ditadura 

aos que sempre se haviam colocado em oposição, de antigos exilados a lideranças recentes, 

todos se uniram e parecia que, efetivamente, nada poderia conter aquela pressão151. 

 Para o PCB, a luta pelas diretas não poderia ficar restrita às cúpulas políticas. Ela deveria 

ser deflagrada como um amplo movimento nacional, envolvendo todas as forças democráticas, 

nos parlamentos, nos executivos, nos partidos, nas agências da sociedade civil, nos locais de 

trabalho, nas praças e nas ruas152. No final de 1983, em São Paulo, os governadores da oposição, 

Tancredo Neves (MG), Gilberto Mestrinho (AM), Jader Barbalho (PA), José Richa (PR) e Iris 

Rezende (GO), tendo à frente o governador Franco Montoro, de São Paulo, lançaram a 

campanha Fala Brasil, assinando o manifesto A Nação tem direito de ser ouvida, subscrito por 

parlamentares de todos os partidos de oposição, sindicalistas e representantes de vários 

segmentos da sociedade civil153. 

 Em outro evento, também em São Paulo, foi a vez da festa-comício, um ato em favor 

das diretas, convocado pelo PDT, PMDB, PT, Conclat, CUT, Comissão de Justiça e Paz e várias 

entidades sindicais, comunitárias, de direitos humanos e estudantis. “Por eleições livres e 

diretas para presidente da República, contra o arrocho e o desemprego, fora FMI, contra a 

agressão dos EUA aos povos da América Latina” – eram as palavras de ordem em várias faixas 

que pediam ainda a legalização dos partidos clandestinos, eleições diretas e outras 

reivindicações154. 

 A avaliação pecebista era que a participação popular na sucessão presidencial supunha 

a mobilização em torno de alternativas políticas e econômicas claras e definidas. As eleições 

diretas não poderiam ser uma bandeira isolada, elas passavam necessariamente pela exigência 

de uma Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana. Por isso, os comunistas brasileiros 

achavam que as eleições diretas eram um aspecto de uma transformação mais abrangente155. 

 Enquanto no interior do PDS polarizavam-se as preferências entre Paulo Maluf e 

Aureliano Chaves – com o primeiro galvanizando progressivamente o apoio da direita política 

e econômica – a oposição democrática concentrava suas atenções no ato do dia 25, na Praça da 

Sé, em São Paulo156. 

                                                      
151 AARÃO REIS, Daniel. Ditadura e democracia no Brasil. Op. cit., p. 145. 
152 “Eleições diretas instrumento para a democracia” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 180, 24/11/1983 a 

30/11/1983, p. 1. 
153 “Nação quer diretas para sair da crise” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 181, 01/12/1983 a 07/12/1983, p. 1. 
154 “A nação tem direito de ser ouvida” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 181, 01/12/1983 a 07/12/1983, p. 7. 
155 “A Questão Sucessória” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 183, 15/12/1983 a 21/12/1983, p. 1. 
156 “A campanha vai às urnas” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 186, 21/01/1984 a 27/01/1984, p. 5. 
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 Em matéria publicada na Voz da Unidade antes da realização do comício de São Paulo, 

o PCB lançou um apelo convocando todas as forças progressistas a participarem da 

manifestação: 

 

(...) Entendemos que todos, absolutamente todos, os esforços devem ser 

somados para que a Praça da Sé seja o palco da mais massiva concentração 

política. Unindo todos os componentes do espectro democrático, uma massa 

de cidadãos, organizadamente, poderá dar ao Brasil uma demonstração 

inquestionável da exigência popular de influir nos destinos da nação. Se nos 

mostrarmos capazes, todos nós, democratas, independente de filiação político-

partidária, de concentrar na Sé um contingente popular de grandes proporções, 

então o movimento nacional pelas diretas tomará uma dinâmica exponencial. 

E, no seu ritmo ascendente, todo o elenco de reivindicações democráticas virá 

explicitado com maior vigor (Constituinte, legalidade para o PCB e as outras 

correntes, etc.) É esta a significação do comício paulistano do dia 25: 

introduzir na mobilização nacional pelas diretas uma densidade e um ritmo 

dificilmente reversíveis. Para conquistar este novo patamar na luta pela 

democracia, os comunistas devem continuar na vanguarda da frente 

democrática, unindo, ampliando, mobilizando, organizando e, 

simultaneamente, apresentando seu rosto e sua identidade. Se a presença de 

todos os democratas na Praça da Sé é fundamental, a dos comunistas – com 

faixas, cartazes e palavras de ordem – é indispensável157. 

 

 Diante do sucesso da manifestação, quando mais de um milhão de pessoas 

compareceram ao evento, o passo seguinte na avaliação pecebista era empolgar todo o país com 

a campanha e atrair para ela o máximo de atores. Jogar ativamente no plano do movimento 

social e articular no plano institucional – em abril, o Congresso Nacional votaria a emenda que 

poderia restabelecer as eleições diretas. Para o PCB, na campanha pelas diretas, a massa do 

povo estava compreendendo a relação entre democracia, desenvolvimento e soberania nacional. 

Por isso havia entrado em cena e se preparava para protagonizar decididamente seu papel158. 

 Em Alagoas, o comício pelas Diretas-Já aconteceu no dia 29 de janeiro, oportunidade 

em que cerca de 30 mil pessoas estiveram na Praia de Pajuçara para exigir eleições diretas para 

a Presidência da República, no comício promovido pelo Movimento Teotônio Vilela159. 

Estiveram presentes os governadores de São Paulo e Minas Gerais, Franco Montoro e Tancredo 

                                                      
157 “Todos ao comício do dia 25” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 186, 21/01/1984 a 27/01/1984, p. 3. 
158 Voz da Unidade. São Paulo, nº 187, 28/01/1984 a 03/02/1984, p. 3. 
159 Reunião de entidades civis composta por sindicatos, partidos de oposição, associações de moradores, OAB, 

entre outras, a qual vinha organizando uma série de atos públicos nos bairros de Maceió e municípios vizinhos 

como preparação do comício. O nome do grupo era uma homenagem ao senador alagoano falecido em novembro 

de 1983 que, apesar de ser da ARENA, desempenhou importante papel na campanha pela Anistia e nas lutas pela 

democratização. 
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Neves, Ulysses Guimarães, Doutel de Andrade, Lula, Mário Juruna, Freitas Nobre, Marcos 

Freire, além dos atores Bruna Lombardi, Carlos Alberto Ricelli e da cantora Fafá de Belém160.  

 A repercussão do comício de Maceió foi extremamente positiva na Voz da Unidade, 

para quem as forças democráticas do estado e, mais que isso, a participação destacada dos 

comunistas, deram uma demonstração de que, mesmo no Nordeste, onde se supunha um reduto 

do PDS, a mobilização pelas diretas era empolgante161. Ainda de acordo com a matéria, o 

presidente nacional do PMDB, deputado Ulysses Guimarães, afirmou ser o comício “das 

Alagoas, proporcionalmente, o maior já realizado até agora em todo o país, nesta caminhada 

cívica em defesa do direito que o povo tem de eleger seu presidente”162. 

 À medida que se intensificava a campanha e se aproximava o dia da votação no 

Congresso que decidiria pelo restabelecimento das eleições diretas no país, o PCB procurou 

demonstrar ao conjunto das forças democráticas que a luta não se esgotava única e 

exclusivamente na esfera política. Isto significava que a solução efetiva dos impasses nacionais 

implicava que a mobilização cívica se traduzisse numa negociação global de todos os 

protagonistas, numa pauta que incluísse não só a problemática política, mas a orientação 

econômica e o quadro social. Em outras palavras: o patamar alcançado pela campanha das 

diretas impunha às forças políticas situar a sua ação numa perspectiva ampla. Ponderava que a 

articulação institucional para aprovar a emenda Dante de Oliveira envolvesse mais que a 

restauração do voto popular: que um programa político, econômico e social para o país fosse 

alvitrado e executado. 

 Uma consideração pertinente diz respeito a como a argumentação em favor das eleições 

diretas era feita pelo PCB nas páginas do seu jornal. Em matéria divulgada na edição de número 

191, em fevereiro de 1984, afirmava-se que a luta pelas eleições diretas “sempre esteve na 

pauta programática dos comunistas brasileiros – como o prova, aliás, a sua trajetória 

histórica desde 1922”163. Ainda de acordo com o articulista, as diretas ao longo da vida do 

PCB, constituíam uma bandeira permanente: 

 

Cabe destacar, mais recentemente, que na sequência do golpe de 1964, os 

comunistas foram a única força que jamais subestimou os processos eleitorais, 

numa postura que, inclusive, custou-lhes não poucas incompreensões. Sem 

patrocinar ilusões eleitorais, os comunistas – coerentes com a sua orientação 

                                                      
160 “Diretas pelo Brasil – Alagoas” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 188, 04/02/1984 a 10/02/1984, p. 4. 
161 “Maceió/AL: O maior do Brasil” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 189, 11/02/1984 a 17/02/1984, p. 5. 
162 Idem. 
163 “Eleições diretas: bandeira permanente do PCB” Voz da Unidade. São Paulo, nº 191, 25/02/1984 a 02/03/1984, 

p. 8-9. Grifos meus. 
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de enfrentar o regime no plano da política – mantiveram sistematicamente a 

tese da participação nos atos eletivos. É por isto que hoje, dinamizando com a 

frente democrática a campanha pelas diretas, os comunistas sentem-se num 

projeto que se identifica com uma reivindicação cívica e popular da qual são 

os mais antigos e contínuos interpretes164. 

 

 Se por um lado a matéria traz a correta informação de que a proposta política do PCB 

contra a ditadura instaurada em 1964 era o de um enfrentamento no campo institucional, por 

outro, desconsidera as propostas insurrecionais adotadas em conjunturas como a da Intentona 

em 1935 e a da linha defendida a partir da perda do registro eleitoral em 1947 e intensificada 

com o Manifesto de agosto de 1950, como já apontamos anteriormente. Essa reafirmação de 

um partido que sempre defendeu a bandeira das eleições, muito sustentada pelo grupo dirigente 

constituído depois da reorganização em 1980, nada mais era do que uma maneira de justificar 

as ações – e as alianças pouco ortodoxas, como se verá mais a frente – do presente, numa espécie 

de autoafirmação da linha política em vigor.  

 Uma semana antes da votação da emenda Dante de Oliveira em Brasília, o vereador 

Freitas Neto foi à tribuna da Câmara Municipal de Maceió e fez uma longa defesa da aprovação 

da proposta que restituiria as eleições diretas, conclamando a todos os vereadores daquela casa 

a somarem esforços no sentido de fortalecer a corrente popular, que nas ruas tinha manifestado 

“a maior aspiração nacional do momento”165. O vereador fez ainda uma exortação “à grandeza 

do povo brasileiro que, rompendo com 20 anos de autoritarismo, mostra nas ruas a maior 

concentração cívica da história brasileira em defesa da pátria, da soberania nacional e da 

democracia”166. E ainda destacou o valor das imensas concentrações registradas nos grandes 

centros urbanos do país.  

           Para o vereador do PMDB, a pressão popular pelas diretas já havia atingido tal 

magnitude que o povo encontrara alternativas de mobilização em favor das diretas. Entretanto, 

a emenda, posta em votação em 25 de abril de 1984, teve ampla maioria (298 votos a favor 

contra 65 e três abstenções), mas não conseguiu, por 22 votos, alcançar o quórum legal da 

maioria absoluta, necessário para sua aprovação (113 deputados não compareceram). Segundo 

a avaliação de Vanderelei Nery, a oposição burguesa soube conduzir o processo de forma que 

as contestações mais radicais, vindas da classe operária e das classes populares, fossem 

abafadas, como foi o caso da proposta de greve geral feita pela CUT167. 

                                                      
164 Idem. 
165 “Freitas conclama o povo” In: Tribuna de Alagoas. Maceió. 18/04/1984, p. 6. 
166 Idem. 
167 NERY, Vanderlei Elias. “Diretas Já: mobilização de massas com direção burguesa”. In: PINHEIRO, Milton 

(org.) O que resta da transição. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 268. 
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 Nesse sentido, é possível afirmar que a campanha não trouxe, em nenhum momento, um 

componente revolucionário. Mas poderia ter desencadeado um processo democrático de forte 

conteúdo popular que expurgasse as tradicionais oligarquias e retirasse dos militares as 

prerrogativas de ingerência nos assuntos políticos. Para que isso ocorresse, seria necessário 

derrotar a ditadura militar nas ruas, aproveitando o potencial antimonopolista, anti-imperialista 

e antilatifundiário presente nas lutas e nas propostas da classe trabalhadora e de setores da classe 

média. Porém, as forças populares não foram capazes de tomar nas mãos a condução do 

processo e, ao aceitarem a canalização das lutas para o Congresso Nacional, acataram as regras 

do jogo estabelecidas pela direção burguesa. 

 Foi uma intensa frustração, logo seguida por intensas articulações para lançar Tancredo 

Neves, governador de Minas Gerais, candidato à Presidência no Colégio Eleitoral. Para disputar 

a eleição indireta, formou-se uma frente política – a Aliança Democrática – com políticos 

dissidentes do PDS. Impedidos de votar em candidatos de outros partidos pela disciplina 

partidária imposta pela legislação, constituíram o Partido da Frente Liberal (PFL). Reuniam-se 

ali eminentes lideranças civis que haviam apoiado a ditadura ao longo de toda a sua existência: 

José Sarney, Marco Antônio Maciel, Antônio Carlos Magalhães, entre outros. Para consolidar 

a aliança, decidiu-se que José Sarney seria o candidato à vice-Presidência na chapa encabeçada 

por Tancredo Neves. Como a lei em vigor obrigava o voto fechado em chapa de um único 

partido, Sarney filiou-se ao PMDB. 

 Em junho, a Voz da Unidade publicou um editorial onde reafirmava a necessidade de 

um candidato único, de um programa econômico-social que tirasse o país da crise e convocasse 

a Constituinte, os quais seriam as vias para a transição democrática, através de uma campanha 

cívica que mobilizasse o povo. Para concretizar esses objetivos, surgia “Tancredo Neves como 

candidato dos democratas”168. No dia 27, realizou-se uma manifestação no sentido de pressionar 

o Congresso Nacional para a aprovação de uma subemenda à Emenda Figueiredo que 

restabeleceria as eleições diretas para Presidente da República. O ato, convocado pelo 

Movimento Teotônio Vilela, aconteceu no centro da capital alagoana. Na ocasião, estiveram 

presentes os partidos da oposição, setores do PDS e representantes do movimento popular169. 

 Nos primeiros dias de julho de 1984, a Associação dos Docentes da Universidade 

Federal de Alagoas (ADUFAL) promoveu, no auditório da Reitoria da Universidade, um debate 

sobre os rumos da conjuntura política nacional e da sucessão presidencial. Mais de 300 

participantes ouviram as exposições dos partidos políticos (PMDB, PDT e PT) e das correntes 

                                                      
168 Voz da Unidade. São Paulo, nº 207, 30/06/1984 a 07/07/1984, p. 1. 
169 “Alagoas – Ato pelas diretas” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 208, 07/07/1984 a 13/07/1984, p. 6. 
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que lutavam pela legalização e registro do PCB e do PCdoB. Na oportunidade, estes dois 

últimos defenderam a tese do candidato único dos democratas e das oposições para a sucessão 

presidencial. O sindicalista Rubens Colaço, integrante da Comissão Estadual pelo Registro do 

PCB, após fazer uma rápida avaliação acerca do atual momento político, defendeu o nome de 

Tancredo Neves como um candidato capaz de vencer nas diretas ou no Colégio Eleitoral170. 

 Na semana seguinte, em ato público realizado no ginásio do Clube de Regatas Brasil, as 

lideranças políticas e sindicais do estado lançaram o “Manifesto dos Alagoanos à Nação”, 

apoiando o governador Tancredo Neves como candidato único das oposições e das forças 

democráticas à sucessão presidencial. Falando na ocasião, Rubens Colaço defendeu o apoio ao 

governador mineiro “como forma de derrotar o continuísmo do regime, representado pelas 

candidaturas Andreazza e Maluf”171. 

O “Manifesto” foi também subscrito pelos deputados federais Renan Calheiros e Sérgio 

Moreira; pelos deputados estaduais Eduardo Bonfim, Ronaldo Lessa, Cleto Falcão, Francisco 

Mello, Moacir Andrade, Ismael Pereira e Alcides Falcão; e pelos vereadores Freitas Neto, 

Edberto Ticianelli, Fernando Costa, Mauro Guedes, Mário Mello, Jarede Viana, Kátia Born e 

Guilherme Falcão. Além dos parlamentares peemedebistas, assinaram o documento os 

empresários Geraldo Sampaio, Teotônio Vilela Filho e Newilton Silva, este último diretor da 

Associação de Plantadores de Cana do estado. Subscreveram-no também José Costa e Eduardo 

Davino, respectivamente, presidentes das seções estadual e municipal do PMDB, além de José 

Moura Rocha, presidente do PDT e os presidentes dos Sindicatos dos Jornalistas, Médicos e 

Engenheiros172. 

A formação da Aliança Democrática empolgou o PCB, que a distinguia como “a mais 

ampla frente democrática da história nacional”173. Para os pecebistas, com Tancredo Neves e 

José Sarney, a possibilidade de derrotar o autoritarismo nunca estivera tão próxima quanto 

naquele momento. Em dezembro de 1984, quando o quadro da votação na Câmara Federal já 

desenhava a vitória da chapa Tancredo/Sarney, para o PCB as atenções voltavam-se para a 

convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que seria o palco para o debate entre as 

forças políticas nacionais e instrumento para a elaboração de uma nova Constituição, que 

consolidasse a democracia e contemplasse os direitos do povo174. 

                                                      
170 “Comunistas defendem unidade” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 209, 14/07/1984 a 20/07/1984, p. 6. 
171 “Alagoas – Democratas com Tancredo” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 210, 21/07/1984 a 27/07/1984, p. 4. 
172 Idem. 
173 “O Brasil unido não será vencido” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 214, 18/08/1984 a 24/08/1984, p. 1. 
174 “Agora é a Constituinte” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 231, 15/12/1984 a 21/12/1984, p. 1. 
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Na lógica comunista, o apoio aos candidatos da Aliança Democrática não terminava 

com a eleição de seus candidatos, deveria ir mais além no sentido de garantir condições de 

governabilidade para o futuro governo: 

 

(...) A posição das correntes progressistas neste sentido não pode ser mais 

clara: assim como apoiam a Aliança Democrática, não hesitarão em 

conferir ao futuro governo a base política e social necessária para a 

implementação das reformas com as quais Tancredo Neves e José Sarney 

comprometeram-se. Sem alinhamentos automáticos, evitarão também a 

tentação da crítica fácil, demagógica. Este papel já está reservado para a 

direita. Aliás, isto já vem acontecendo175. 

 

 Assim, em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves e José Sarney foram sufragados por 

480 votos contra apenas 180, dados a Paulo Maluf do PDS, registrando-se 26 abstenções. Por 

uma ironia do destino, quem tomou posse, como se sabe, foi José Sarney, devido à súbita doença 

de Tancredo Neves, que o levaria a morte em 21 de abril, suscitando outra comoção nacional. 

Um marco – e um símbolo – do caráter transacional do processo que levou da ditadura à 

democracia no país. Mais do que qualquer outro, Sarney explicitou, nesse momento, e mais 

uma vez, a importância decisiva da migração política de ex-adeptos da ditadura para posições 

favoráveis à restauração democrática. No mesmo sentido, foi relevante a solicitação do 

beneplácito dos ministros militares, já escolhidos por Tancredo, para que apoiassem aquele 

desfecho inusitado. Acolhida favoravelmente, a gestão não deixou de sublinhar a permanência 

– enviesada – da tutela militar sobre as instituições da República. 

 Na avaliação de David Maciel, a Aliança Democrática desempenhou um papel 

fundamental no processo de transição política iniciado em 1974 e que se desdobrou até 1989-

1990 com a eleição e posse de Fernando Collor de Mello na presidência da República. Isto 

porque, enquanto articulação política de grande amplitude, pautada pelo signo da conciliação, 

a Aliança Democrática não só foi capaz de eleger Tancredo Neves à presidência, encerrando 

assim a ditadura militar, mas principalmente porque foi a fiadora do projeto de reforma da 

autocracia burguesa, vislumbrando a partir da chamada distensão pelos militares, no momento 

em que perderam a capacidade de dirigir politicamente o bloco no poder. Se por um lado essa 

passagem implicou no que o autor designa como “fim do cesarismo militar”, por outro, 

                                                      
175 “A caminho de 1985, com Tancredo e a Constituinte” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 231, 15/12/1984 a 

21/12/1984, p. 3. Grifos meus. 
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significou a adesão completa da oposição burguesa ao projeto operado pelos militares, 

renunciando a pontos importantes de sua plataforma política176.  

Ainda de acordo com Maciel, o papel da Aliança Democrática em todo esse processo 

foi impedir que a luta pela democratização e pela abolição da autocracia burguesa pudesse ir 

até o fim e ao fundo, no momento em que o cesarismo militar vivia sua crise terminal e a 

mobilização democrática atingia um ponto irreversível. Posteriormente, sua função foi 

preservar a institucionalidade autoritária reformada num momento em que as condições 

políticas para sua superação adquiriam enorme maturidade, adiando o desenlace final para o 

momento e o lugar em que as forças autocráticas teriam condições de impor seu programa 

político e seu horizonte histórico. O preço pago por esse papel foi a desagregação política da 

Aliança Democrática e uma crise de legitimidade nunca antes vista entre partidos governistas, 

tendo o “Centrão” como seu herdeiro politicamente piorado, seu corolário historicamente 

necessário para a preservação da autocracia burguesa177. 

Antes do fim do primeiro semestre de 1985 o PCB viu as suas duas principais bandeiras 

de luta da primeira metade da década serem coroadas com o sucesso. Depois da posse de José 

Sarney em abril de 1985, em maio, o registro provisório do partido junto ao Tribunal Superior 

Eleitoral foi regularizado, o que permitiu à agremiação dar entrada nos trâmites legais para 

viabilizar a sua situação legal de forma definitiva. O significado da “Nova República” para o 

PCB era mais do que a designação de uma nova etapa em sua história, era a possibilidade de 

atuar às claras, sem o recurso a outras legendas, era a chance de se inserir e tentar influir no 

processo político e social que se abria. Contudo, a nova realidade social do país demonstraria 

aos pecebistas que as possibilidades não eram mais do que isso, possibilidades. 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

                                                      
176 MACIEL, David. “A Aliança Democrática e a transição política no Brasil”. In: PINHEIRO, Milton (org.) O 

que resta da transição. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 269. 
177 Ibidem, p. 300. 
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3 COMUNISTAS EM CÉU ABERTO (1985-1989) 

 

3.1 ENFIM, LEGAL 

 Em junho de 1985, o presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro em 

Alagoas, José Costa, recebeu uma carta da Direção Estadual do PCB comunicando o 

desligamento de seus militantes da estrutura da agremiação. A carta, assinada por Nilson 

Miranda e Rubens Colaço em nome da Comissão Estadual provisória, foi entregue ao presidente 

regional do PMDB e enviada a todos os parlamentares e dirigentes do maior partido de oposição 

em Alagoas178. 

Na oportunidade, Rubens Colaço confirmou que no dia 5 de julho aconteceria no 

Plenário da Câmara Municipal de Maceió a apresentação da nova direção estadual pecebista no 

estado, assim como entregaria ao público a “Resolução Final” aprovada na Conferência do 

PCB, realizada em maio, em Maceió. Neste dia o PCB também iniciaria uma campanha de 

filiação de todos os seus militantes e simpatizantes da sua proposta179. Colaço informou também 

que a campanha para Prefeito de Maceió continuava firme e se desenvolvendo a olhos vistos. 

No dia 5 de julho, estariam em Maceió várias personalidades do PCB, assim como antigos 

militantes que dariam apoio à candidatura de Nilson Miranda. 

 Naquele momento, para obter seu registro definitivo, o PCB precisava, pela nova 

legislação que entraria em vigor nos próximos dias, se regularizar em seis municípios 

alagoanos. Corroborou Colaço que quatro comissões provisórias municipais estavam prontas, 

faltando somente providenciar a documentação de mais duas e entrar com o registro no Tribunal 

Regional Eleitoral. Mesmo só contando com o registro provisório, o PCB poderia concorrer às 

eleições municipais de novembro. 

Rubens Colaço finalizou dizendo que 

  

[...] o registro definitivo do PCB em Alagoas é quase uma realidade. Estamos 

trabalhando a todo vapor e contamos com o apoio da juventude do Partido que 

está entusiasmada com a nova realidade que vivemos, quando podemos 

defender nossas propostas abertamente e colocarmos nossas ideias para a 

sociedade. Um dado interessante é que, em 1964 nós tivemos mais de 460 

camaradas presos pelos autores do Golpe de 64, sofremos vinte anos de 

repressão e hoje assistimos o retorno do PCB à legalidade contando em seus 

quadros com uma maioria de jovens e o PCB, apesar de não termos ainda a 

                                                      
178 “O PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (P.C.B.) SE DESLIGA DO PMDB” In Comunicações Externas. 

Banco de dados Memórias Reveladas - BDMR, Arquivo Público de Alagoas - APA, Coleção Geraldo de Majella 

Marques - CGMM, Série Partidos Políticos, Subsérie Partido Comunista Brasileiro - PCB. 
179 Idem. 
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força que antigamente nós tínhamos, o PCB está, aos poucos se recompondo. 

O mais importante é, depois de tanto tempo, voltamos a conviver legalmente 

com as demais forças. E a classe brasileira obteve assim mais uma vitória, pois 

o PCB é o partido de todos os trabalhadores180. 

 

 A experiência da legalização trouxe um impacto muito positivo para o PCB, pelo menos 

do ponto de vista do ânimo dos seus militantes. Uma rápida consulta aos números da Voz da 

Unidade editados no primeiro semestre de 1985 é suficiente para se constatar isso. Em Alagoas, 

de forma comemorativa, a Direção Estadual editou um número especial do jornal Voz do 

Povo181, título alusivo ao periódico dos pecebistas alagoanos que circulara entre 1946 e 1964. 

A edição comemorativa trazia uma série de matérias assinadas por antigos militantes do PCB 

alagoano, as quais traçavam um perfil da atuação dos comunistas desde a fundação do Partido 

na década de 1920, passando pelas conjunturas de agitação política da década de 1930, da 

conquista da legalização em 1945, oportunidade na qual o Partido elegeu três deputados 

estaduais para, em seguida, ter o seu registro suspenso em 1947. 

 Outro número especial foi lançado para homenagear a memória de Jayme de Miranda. 

Em 1985, quando se completaram 10 anos de seu desaparecimento, a edição especial da Voz do 

Povo trouxe uma série de matérias sobre a trajetória política de Jayme em Alagoas antes do 

golpe de 1964. Assinaram as matérias, além de seu irmão Nilson, o intelectual alagoano Dirceu 

Lindoso e o pecebista pernambucano Gregório Bezerra. 

 A primeira Comissão Regional Provisória organizada em Alagoas foi composta por 

Luciano de Albuquerque Aguiar, estudante, Cícero Péricles de Carvalho, estudante, Rubens 

Colaço Rodrigues, mecânico, Yuri Patrice Rocha de Miranda, advogado e filho de Jayme de 

Miranda, Dario João de Mendonça Bernardes, estudante, Edivaldo Júnior Bezerra Cavalcanti, 

estudante, Alex Amorim de Miranda, filho de Nilson, e Geraldo de Majella182. 

 No documento enderençado aos presidentes dos Diretórios regional e municipal, a 

Comissão Provisória reafirmou que estava se retirando das fileiras do PMDB, partido o qual os 

comunistas haviam ajudado a fundar em 1965 para desenvolver a luta política contra a ditadura 

militar que se abateu sobre o país em 1964183. Na carta, os comunistas fizeram questão de 

externar a “todos os companheiros que fazem o PMDB em Alagoas, os mais sinceros 

                                                      
180 Idem. 
181 Para mais informações sobre o jornal Voz do Povo, ver MACIEL, Osvaldo Batista Acioly. “A Voz do Povo: 

Um Registro da Esquerda Alagoana (1954-1964)” In: Cabanos - Revista de História, v. 1, p. 129-144, 2008. 
182 “Organizadas as CRP PCB” In Voz da Unidade. São Paulo, nº 251, 25/05/1985 a 31/05/1985, p. 8-9. 
183 “Correspondência, Maceió, 05 de julho de 1985” In Comunicações Externas. BDMR, APA, CGMM, Série 

Partidos Políticos, Subsérie PCB. 
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agradecimentos e a lembrança de nosso desprendimento na construção da Frente Democrática, 

que não se esgota com a legalidade do Partido Comunista Brasileiro, continuamos em busca de 

alternativas que possibilitem a vitória de nosso povo, elegendo um governo democrático 

comprometido com a soberania nacional e com a justiça social”184. 

A análise comunista sobre a conjuntura que se desenhara naquele momento partia do 

princípio que a vitória das forças democráticas, instalando no Brasil a Nova República, lhes 

permitia assumir sua própria legenda partidária, depois de duas décadas atuando sob a bandeira 

peemedebista. No entendimento dos pecebistas, a ditadura os uniu em uma mesma frente 

política; em contrapartida, a Nova República abria as portas para a militância nos partidos 

identificados com os seus ideais mais caros: 

 

Esta é uma comunicação de desligamento do Partido que, durante 20 anos, 

abrigou como militantes legais, perante aquela situação trágica que se abateu 

sobre nosso país, mas é também uma carta de agradecimento ao PMDB e, em 

particular, a todos aqueles que, neste período, combateram ao nosso lado por 

liberdade e justiça social. Não fomos apenas passageiros anônimos nesta longa 

viagem à democracia. Fomos compartícipes na construção desta frente 

democrática que, isolando o regime militar, permitiu a sua derrota política e 

abriu portas para a instalação da Nova República185. 

 

 No final de julho, a Comissão Diretora Estadual Provisória, acompanhada dos membros 

da Comissão Nacional do PCB, jornalistas Francisco Almeida e Nilson Miranda, foi recebida 

em audiência pelo governador Divaldo Suruagy, no Palácio dos Martírios, na parte da tarde. À 

noite, com o plenário da Câmara repleto de militantes, simpatizantes, amigos e aliados, após a 

apresentação oficial da nova direção estadual e das resoluções políticas de sua 3ª Conferência 

Estadual, os comunistas alagoanos oficializaram o ato de desligamento do PMDB. 

 Na audiência com o governador, Suruagy afirmou que “a presença do PCB é 

fundamental, de enorme validade para a instituição da democracia no país”, dizendo ainda que 

“as portas do Palácio do Governo estarão sempre abertas para o diálogo com os comunistas” 

186. Ao final da audiência, o governador convidou oficialmente o presidente do PCB em 

Alagoas, o economista e escritor Cícero Péricles, a participar como representante do PCB da 

comissão que estudava o projeto de duplicação da empresa Salgema e da instalação do futuro 

Polo Cloro-álcool-químico no estado. 

                                                      
184 Idem. 
185 “Os comunistas se desfiliam do PMDB de Alagoas” In: PCB em Alagoas: Documentos (1982-1990). Maceió: 

[s. n.], 2011. (Coleção Documentos Alagoanos), p. 253-254. 
186 “PCB de Alagoas inaugura sede e direção é recebida pelo governador” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 258, 

13/07/1985 a 18/07/1985, p. 8. 



76 

 

A principal característica do grupo que compôs o PCB no momento da sua legalização 

foi o fato de estar estruturado numa direção composta de militantes jovens e relativamente sem 

experiência anterior de militância política, nas instâncias básicas ou intermediárias do Partido, 

ou mesmo sem qualquer experiência de militância política. Tinham na maioria idade inferior a 

trinta anos187. Os quadros remanescentes da militância partidária de antes do golpe de 1964, e 

que relutaram em permanecer em Alagoas, eram em geral uns poucos de origem operária, 

perseguidos pelos órgãos da polícia política alagoana, principalmente  entre as  décadas de 1950 

e 1960, e que pela condição de militantes comunistas, tinham grandes dificuldades de 

movimentação e atuação, não podendo desenvolver um trabalho continuado na formação ou 

educação de novos quadros sem experiência de trabalho teórico e organizativo. 

Deste modo, o Partido saiu de uma situação de quase total desmantelamento para 

empreender um novo trabalho de massas e de desconstrução da “condição comunista”, em 

situação muito peculiar no estado: o descenso total da indústria têxtil e o crescimento da 

indústria açucareira, tendo como resultado que a antiga base do PCB, principalmente o setor 

operário de Alagoas, se dissipasse noutros setores econômicos não-operários de atividades, ao 

tempo em que crescia o contingente de assalariados agrícolas, via de regra oriundo do 

campesinato sem-terra, ou do grande exército de párias do campo188. 

Dessa forma, a agremiação encontrou na intelectualidade jovem de classe média, assim 

como no movimento estudantil, o seu ponto de apoio, de onde recrutou a maioria dos seus novos 

quadros dirigentes. Quando restaurou as ligações normais com a Direção Provisória Nacional, 

passou a receber com regularidade o órgão oficial do PCB, o periódico semanal Voz da 

Unidade, e também outros materiais teóricos da editora pecebista. Reiniciou o processo de 

ligação com os movimentos sociais, tais como os sindicatos, as organizações de bairro, setores 

do campo. Mas viu-se de súbito, nessa nova dinâmica, experimentando um novo processo de 

rápido crescimento, principalmente após o lançamento de candidatura própria para Prefeito da 

cidade de Maceió189. 

 A atuação desse “novo” Partido também pode ser vista como um reflexo do tipo de 

organização partidária que os seus militantes pretendiam criar. Em um documento de 

planejamento e organização de janeiro de 1986, apontou que o objetivo principal da atividade 

partidária até o dia 25 de março – data na qual seria comemorado o 64º ano de fundação do 

                                                      
187 “Informe de organização” In: PCB em Alagoas: Documentos (1982-1990). Maceió: [s. n.], 2011. (Coleção 

Documentos Alagoanos), p. 125-127. 
188 Entrevista de Cícero Péricles de Oliveira Carvalho concedida ao autor em 04/09/2015. 
189 A eleição de novembro de 1985 será discutida mais adiante, no capítulo IV deste trabalho. 
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PCB – seria o de legalizar, de fato, o Partido em Alagoas. Os comunistas precisavam, segundo 

a Nova Lei Orgânica dos Partidos, criar vinte Comissões Provisórias no estado. Para a 

consecução desta tarefa política considerada fundamental, pois sem este requisito não poderiam 

participar do pleito eleitoral de 15 de novembro daquele ano, havia a necessidade de mobilizar 

todo o conjunto de militantes para cumprir as determinações até o prazo estipulado pela Lei190. 

Claro estava que a mobilização não se esgotava com a criação de comissões provisórias 

e sim em uma criar estrutura partidária que desse continuidade ao trabalho eleitoral que, para 

os comunistas, era uma das importantes frentes de batalha política. As metas, segundo a CDRP 

nacional, previam um mínimo de 20 comissões, onde cada comissão teria um mínimo de 7 

filiados. Multiplicando o número de Comissões pelo número mínimo de filiados, era preciso 

filiar 140 pessoas em cada município, contando ainda com os 11 membros da CDRP que não 

podiam fazer parte das Comissões Municipais. Para que o PCB pudesse iniciar uma campanha 

de filiação e de estruturação legal, era primordial que se tivesse uma estrutura material capaz 

de dar o sustentáculo a esta iniciativa. Para isso havia que se equacionar pequenos problemas 

de dois importantes setores da estrutura partidária: a sede regional e a gráfica. 

A sede regional tinha que ter um funcionamento permanente. A proposta inicial previa 

um funcionamento de segunda a sábado, das 8h às 22h. Os responsáveis pela sede tinham que 

ter escala de horário, para que fosse um centro vivo do Partido. Disso dependia equipá-la com 

material renovado, criar um mural onde estivessem fixadas notas, informações e notícias de 

interesse partidário.  

A gráfica, por sua vez, deveria se transformar em um patrimônio material e, 

principalmente, político, para o trabalho permanente e mesmo que funcionando com processos 

artesanais, permitiria um aumento da autonomia, motivaria a militância no trabalho prático e 

até mesmo criativo191.  

 Durante os cerca de dois meses previstos no plano, ocorreriam uma série de atividades 

que culminariam com a “Festa do PCB” no dia 25 de março. Cada iniciativa, entretanto, deveria 

ter um sentido amplo, preocupada com a filiação de novos militantes. Para o dia 21 de fevereiro 

estava marcada a inauguração do Alfarrábio de Rubens Colaço. O sebo deveria se tornar – 

acima de tudo – um centro de atividades culturais e políticas no bairro do Poço. Para o dia 22 

de fevereiro, estava marcada uma Conferência Sindical, seguindo as determinações do Comitê 

Central que havia convocado para os dias 8 e 9 de março, em São Paulo, a Conferência Nacional 

                                                      
190 “PROPOSTA DE PLANO DE ATIVIDADES PARA O PERÍODO 23/1 A 25/3” In Comunicações Internas. 

BDMR, APA, CGMM, Série Partidos Políticos, Subsérie PCB. 
191 Idem. 



78 

 

Sindical, na qual os alagoanos estariam representados por delegados. Estes dois eventos se 

destacavam pela possibilidade de mobilizar todo o conjunto partidário. 

Em determinada altura do documento, um objetivo a ser cumprido era o seguinte: 

 

Uma das tarefas mais importantes no campo político e ideológico para o PCB 

em Alagoas é assumir nossas tradições, nosso passado de erros e acertos. 

Por isso, para comemorar nosso 64º aniversário e marcar ideologicamente a 

“Festa do PCB”, devemos tirar uma edição extra do jornal “Voz do Povo”, a 

exemplo do que fizemos no passado, quando lançamos um número especial 

dedicado a Jayme Miranda. Para esta tarefa solicitamos ao camarada Laudo 

Braga sua contribuição. Esse número extra deverá ser construído com uma 

entrevista de nosso camarada Nilson Miranda sobre as lutas sociais de 

Alagoas, desde o início da formação do proletariado em nossa terra. Para esta 

tarefa contará com o apoio já declarado de Dirceu Lindoso. No jornal – que 

deverá ter uma tiragem alta (50.000 exemplares) colocaremos a programação 

da “Festa do PCB” servindo assim como convite ao nosso ato maior (...) 

Devemos ampliar nossa galeria existente na nossa sede regional, 

colocando os retratos de Graciliano Ramos, Olímpio Santana, Sebastião 

Barbosa, Mário Correia e André Papini Góis192. 

 

Detendo-nos por um momento nesse trecho em especial, é possível perceber que o grupo 

responsável pela legalização do PCB alagoano no ano anterior, não obstante sua preocupação 

em imprimir uma nova dinâmica à organização partidária, não perdia de vista que as tradições 

compunham um elemento fundamental na constituição da formação e da identidade da 

agremiação. Evocar alguns dos principais pecebistas alagoanos desde a formação do partido na 

década de 1920 era demonstrar que o PCB de Alagoas não havia surgido com a legalização em 

1985. Confirmando essa versão, em uma entrevista concedida ao Jornal de Alagoas, em maio 

de 1985, Rubens Colaço afirmou que o PCB “sempre foi uma pequena organização com uma 

grande influência social”193. 

Mas naquele momento havia um entendimento diferenciado a respeito de como o 

Partido conseguiria a adesão de novos militantes. Como iniciativa maior para o 64º aniversário 

a CDRP, resolveu tomar para si a responsabilidade de uma iniciativa até certo ponto ousada: 

organizar uma festa de massas, uma festa popular para comemorar a data de fundação do PCB. 

Assim, o recrutamento de novos militantes deixaria de ser feito de forma “tradicional”. Ao invés 

disso, o recurso a uma expressão de sociabilidade, em um momento de descontração era uma 

maneira de demonstrar que o “novo” PCB entendia que os seus possíveis novos membros não 

                                                      
192 Idem. Grifos meus. 
193 “Rubens Colaço: 40 anos de militância comunista” In: PCB em Alagoas: Documentos (1982-1990). Op. cit., p. 

282. 
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mais escutariam o “chamado” da causa comunista; se filiariam – ou não – pelas qualidades das 

propostas políticas e pela sua capacidade de colocá-las em prática. 

Uma grande oportunidade de conquista de espaço público veio com a filiação do, 

naquele momento vereador por Maceió, jornalista João Freitas Neto, em maio de 1986194. 

Freitas havia desempenhado importante papel na defesa da legalidade do PCB antes de 1985 e 

funcionou como um canal de diálogo para os pecebistas enquanto estes se encontravam na 

clandestinidade. Quando ingressou no PCB, possibilitou ao partido ocupar uma cadeira no 

legislativo municipal e ampliar o alcance das propostas políticas do partido em Maceió, 

principalmente, e um pouco no âmbito estadual195. 

 Em setembro de 1986, Freitas sofreu uma ameaça de morte por parte do policial civil 

Ricardo Lessa, irmão do deputado estadual Ronaldo Lessa (PSB-AL). Ronaldo e Freitas faziam 

parte naquele momento de uma coligação de partidos de esquerda que disputava as eleições 

estaduais – a Frente Popular Alagoana196 – e o episódio foi denunciado na Voz da Unidade da 

seguinte maneira: “Freitas Neto corre perigo de vida e solicitou providências ao ministro 

Brossard, pois já sofreu atentado. O assassino Ricardo Lessa, autor de numerosos crimes, não 

esconde seus intentos, pois é protegido pela polícia e pelos grupos malufistas do estado ligados 

à oligarquia”197. 

Na imprensa alagoana, o evento foi utilizado como estratégia por parte do candidato do 

PMDB, Fernando Collor de Mello, herdeiro e proprietário de um dos principais veículos de 

comunicação no estado, o jornal diário Gazeta de Alagoas e a TV Gazeta. A estratégia era 

vincular a imagem de Ricardo à do irmão Ronaldo e influenciar o eleitorado no pleito que 

realizar-se-ia em novembro. No dia 24, Freitas se dirigiu a Brasília para levar ao conhecimento 

do Ministro da Justiça, Paulo Brossard, um dossiê a propósito de outros crimes que 

permaneciam impunes no estado. No encontro, Freitas lembrou que em três anos 10 vereadores 

alagoanos já haviam sido assassinados, entre eles, dois presidentes da Câmara Municipal de 

Maceió, além de terem ocorrido dezenas de atentados198. 

Com essa configuração, os pecebistas alagoanos enfrentaram os dois primeiros anos da 

sua legalidade. De acordo com o documento “Informe de organização”, datado de setembro de 

                                                      
194 Os motivos que levaram ao desligamento de Freitas Neto do PMDB serão abordados no Capítulo IV. 
195 “Vereador assume legenda comunista em Maceió” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 297, 09/05/1986 a 

15/05/1986, p. 4. 
196 A Frente Popular e as eleições estaduais de 1986 serão abordadas no Capítulo IV. 
197 “Ameaçado de morte pelo “sindicato do crime” o candidato a senador pelo PCB em Alagoas” In: Voz da 

Unidade. São Paulo, nº 316, 26/09/1986 a 02/10/1986, p. 20. 
198 “Brossard recebe relatório sobre violência em Alagoas” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 317, 03/10/1986 a 

09/10/1986, p. 5. 
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1986, ou seja, mais de um ano depois de conseguido o registro eleitoral, a visão que os 

pecebistas alagoanos tinham a respeito de si mesmos era a seguinte: 

 

(...) nosso Partido entre erros e acertos, estruturado numa direção jovem, 

inexperiente e carente de efetiva assistência por parte da direção nacional, 

reconhece a nível estadual, que as dificuldades para aproveitar-se mais 

inteligentemente dos fatores objetivos que se desenvolvem no seio da 

sociedade alagoana e que facultam a ocupação de espaços maiores, decorrem 

da falta de experiência dos dirigentes jovens, embora, no curso dos últimos 

cinco anos, a abnegada atividade desse contingente de camaradas tenha-se 

temperado na luta para manter a bandeira do Partido da classe operária, 

desfraldada e, assim, divulgar as ideias marxista-leninistas, defender as 

conquistas democráticas, lutar por uma constituinte democrática e sobretudo 

eleger um Deputado à Assembleia Legislativa do Estado199. 

 

O trecho acima nos permite perceber, ainda que de forma indireta, que a organização da 

política partidária estava concentrada nas mãos dos “jovens”, dado que, quando levamos em 

consideração que figuras importantes da militância pré-1964 que permaneceram no estado, 

como Rubens Colaço e José Graciano, além de Nilson Miranda, retornado do exílio no início 

da década de 1980, compunham senão um grupo, pelo menos poderiam servir como importantes 

referências em relação ao trabalho de base da militância.  

Em que pese o já mencionado estigma o qual os comunistas alagoanos tiveram de 

carregar, é o próprio Cícero Péricles, rememorando a sua atuação como militante, que fornece 

um indício das dificuldades que o PCB enfrentou naquele momento. Segundo ele, o processo 

de transformação do tecido social do estado, mais especificamente de Maceió, principal campo 

de atuação dos militantes, apontava para um curto-circuito entre gerações de trabalhadores, ou 

seja, todo o trabalho sindical desenvolvido pelo Partido antes do Golpe de 1964 se perdeu não 

só pela repressão, mas porque as duas principais categorias de trabalhadores nas quais exerciam 

significativa influência, os trabalhadores têxteis e os portuários, sofreram com o declínio de 

suas atividades devido ao impacto causado pela modernização dos seus setores. Em seu lugar, 

a emergência de uma nova configuração de trabalhadores, a maioria de agricultores, além dos 

trabalhadores da indústria química ou dos funcionários públicos, os quais, ao organizar seus 

sindicatos, se aproximavam mais do PT e da recém-criada CUT200.    

A composição social da militância indicava uma alta presença de funcionários públicos 

e estudantes, totalizando quase 80% do quadro, enquanto que os operários totalizavam apenas 

5%. Com uma média de idade de cerca de 25 anos, o nível cultural indicava um percentual de 

                                                      
199 “Informe de organização” In: PCB em Alagoas: Documentos (1982-1990). Op. cit., p. 126. 
200 Entrevista de Cícero Péricles de Oliveira Carvalho, concedida ao autor em 04/09/2015. 



81 

 

15% de estudantes de nível superior ou graduados, enquanto os militantes com escolaridade de 

nível médio somavam 40%. Seu principal problema era a alta concentração da militância na 

capital, 80%, enquanto dos 20% restantes apenas 2% estavam na área rural201. 

Alberto Saldanha, em um breve ensaio sobre a reorganização do PCB alagoano na 

década de 1980, ao analisar o “Informe de organização”, discute que a causa estrutural para o 

hiato de gerações se encontraria no descenso total da indústria têxtil e o crescimento da indústria 

açucareira, resultando numa transferência da antiga classe operária para outros setores 

econômicos não-operários de atividade. E, paralelamente, ocorrera o crescimento do 

contingente de assalariados agrícolas, via de regra, oriundo do campesinato sem-terra202. 

 De acordo com o autor, nesse enunciado transparece a dificuldade do partido em lidar 

com os assalariados agrícolas, pois sua origem de classe “pequeno-burguesa” sempre o colocou 

numa condição de inferioridade, e com a falta da “verdadeira classe operária” oriunda das 

fábricas, que partiu para setores econômicos não-operários de atividade, a situação ficou mais 

difícil. A solução encontrada, a aproximação do partido com uma “intelectualidade jovem e 

democrática e a classe média” fatalmente a transformaria em uma organização de cunho 

pequeno-burguês. 

O objetivo, portanto, era óbvio: construir o Partido entre os trabalhadores do campo e 

assalariados agrícolas, no seio da juventude estudantil e, principalmente, na juventude que 

recebia educação profissionalizante, notadamente nas escolas técnicas e agrícolas. No âmbito 

nacional, o PCB seguiu apoiando politicamente o governo Sarney. Com uma ressalva nos 

primeiros meses de governo com referência à área econômica que, segundo o partido, estava 

destoando dos avanços no campo político, melhorias como a própria legalização do PCB, o 

voto direto, etc. Entre 1985 e 1986, praticamente todas as medidas do governo foram defendidas 

pelos comunistas, que classificavam qualquer tipo de oposição ao governo naquele momento 

como sendo uma postura “antidemocrática”203. 

 Fabricio Pereira Silva aponta que o partido forneceu suporte ao Plano Cruzado, lançado 

em fevereiro de 1986 e defendido ao longo do ano pelos pecebistas, que conclamavam a 

população a tomar as ruas para fiscalizar se o congelamento de preços estava sendo 

                                                      
201 “Informe de organização” In: PCB em Alagoas: Documentos (1982-1990). Op. cit., p. 127. 
202 SALDANHA, Alberto. “O PCB alagoano depois de 1980: cultura comunista e mitos coesionadores” In: 

SALDANHA. Alberto (org.) A Indústria Têxtil, a classe operária e o PCB em Alagoas. Maceió: Edufal, 2011. p. 

105. 
203 TAFFARELO, Paulo Moraes. A crise orgânica do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o declínio do 

“socialismo real”. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). PPGCS-Unesp, Marília, 2009, p. 69. 
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cumprido204. Em setembro, a direção pecebista reafirmou sua visão positiva do plano 

econômico e da atuação do governo de maneira geral:  

 

O governo Sarney extinguiu a ciranda financeira e a correção monetária, 

congelou os preços e aluguéis (com ampla participação e mobilização 

popular), golpeando a inflação e a carestia. Fez mais: elaborou o Plano de 

Metas, iniciou a reforma agrária, convocou a Constituinte e adotou outras 

medidas democráticas. A dívida externa está sendo negociada sem submissão 

aos banqueiros internacionais e a economia nacional gerida sem a ingerência 

do FMI. O Brasil cresceu em sua soberania. No entanto, ainda há muito o que 

fazer e corrigir205. 

 

 Na verdade, o partido sempre reconhecia certas limitações nas políticas governistas e 

atribuía isso ao fato do novo governo ser fruto de uma transição que contou com uma ampla 

aliança entre setores progressistas e conservadores. Portanto, o partido pretendia atuar no 

interior da aliança fortalecendo as posições mais avançadas, isolando os conservadores. Ao 

mesmo tempo, combatia os setores de esquerda oposicionistas (capitaneados pelo PT), 

buscando neutralizar de alguma forma suas atitudes radicalizadas que na concepção pecebista, 

“faziam o jogo da direita”. Assim, 

 

Fica evidente a perspectiva, tradicional na prática do partido, da possibilidade 

de se trabalhar estrategicamente no reforço de certos setores do governo e, a 

partir daí, reduzir os espaços dos conservadores, avançando nas mudanças. 

Uma vez mais, o partido se colocava na posição de peça de balanceamento 

indicando e controlando os “desvios” de radicais e conservadores. O fato, 

porém, é que, como em outros períodos da história brasileira, o PCB parecia 

“dócil” para os setores mais combativos e, como sempre, “perigoso” para os 

setores mais conservadores206. 

 

 Atentemos agora a algumas características gerais do governo Sarney. Durante todo o 

ano de 1985 e principalmente após as eleições de 1986, o PMDB emergiu no cenário político 

brasileiro como a principal força política. Dos 23 governadores possíveis, o partido elegeu 22. 

Na Assembleia Nacional Constituinte empossada em 1987, frações desse partido se aliaram ao 

PDS e ao PFL, compondo um “núcleo duro” conservador denominado “Centrão”, isolando os 

partidos com uma postura política mais progressista, como PCB, PCdoB e PDT. É nesse 

                                                      
204 SILVA, Fabrício Pereira. Utopia dividida: crise e extinção do PCB (1979-1992). Dissertação (Mestrado em 

História). PPGH-UFRJ, Rio de Janeiro, 2005, p. 105. 
205 Voz da Unidade. São Paulo, nº 314, 05/09/1986 a 18/09/1986, Apud PANDOLFI, Dulce. Camaradas e 

Companheiros. História e memória do PCB. Rio de Janeiro: Relumé-Dumará, 1995, p. 230. 
206 SANTANA, Marco Aurélio. Homens partidos – Comunistas e sindicatos no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2001, 

p. 259. 
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período que setores do PMDB começam a articular uma ruptura no interior da legenda que daria 

origem ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em 1988. De acordo com o cientista 

político Anderson Deo, mesmo com tal composição política, os avanços sociais na Constituição 

só foram possíveis devido ao acirramento das lutas de classes no Brasil207 

 Ao mesmo tempo em que os debates constitucionais se acirravam, as condições 

econômicas do país se deterioravam. Mesmo após três planos econômicos – Cruzado I, Cruzado 

II e Plano Verão – a hiperinflação no país não demonstrava sinais de recuo. O governo Sarney 

chegou a declarar a suspensão (moratória) no pagamento da dívida externa208. As disputas entre 

as vertentes econômicas “heterodoxas” e “ortodoxas”, presentes no interior da aliança política 

que arrimava o governo Sarney, faziam-se perceber. Os primeiros vagidos de um projeto de 

retomada da ortodoxia liberal no Brasil derivavam desse momento, sem, no entanto, a condição 

de se transformarem em força hegemônica, pois a fração industrial da burguesia internamente 

instalada se sobrepunha à sua congênere financeira, comandando os destinos político-

econômicos do país.  

A solução para a hiperinflação herdada do governo Figueiredo tomou a forma do Plano 

Cruzado, com o Estado arbitrando o conflito distributivo e paralisando todos os reajustes a partir 

de determinada data, que acabou sendo o dia 28 de fevereiro de 1986. O presidente Sarney 

anunciou o plano de eliminar de uma vez a inflação mediante a troca de moeda nacional, o 

cruzeiro pelo cruzado. A troca deveria simbolizar a passagem para um novo regime monetário, 

em que os preços, uma vez em cruzados, não sofreriam alterações. A resposta foi entusiástica, 

mas não se previu que a ausência das remarcações equivaleria, para os consumidores de baixa 

renda, a um barateamento das mercadorias. Com o poder aquisitivo melhorado, atiraram-se com 

entusiasmo ao consumo. 

A popularidade do governo atingiu o seu ápice. O congelamento foi um sucesso – ao 

menos a curto prazo – porque o aumento das vendas propiciou lucros acima dos normais mesmo 

nos produtos em que os preços do dia do congelamento estavam defasados em relação aos 

custos, já que a compressão da margem de lucro foi compensada pelo volume maior de 

mercadorias vendidas. Mas isso não podia valer para todos. Os economistas que estavam no 

comando do plano sabiam que nenhuma economia de mercado funciona com preços 

congelados, a não ser por pouco tempo. Assim, produtos que ficaram baratos começaram a 

                                                      
207 DEO, Anderson. “Uma transição à long terme: a institucionalização da autocracia burguesa no Brasil”. In: 

PINHEIRO, Milton (org.) O que resta da transição. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 320. 
208 Ibidem. 
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sumir, reaparecendo com aspecto diferente para legitimar a cobrança de preços maiores. 

Fabricantes e comerciantes escapavam do congelamento. 

Os efeitos do Plano Cruzado sobre a inflação podem ser avaliados pelas cifras oficiais 

do Índice Geral de Preços ao Consumidor: no ano anterior ao plano, a inflação foi de 218,24% 

entre março de 1986 e março de 1987, foi de 97,41%. Menos que a metade da inflação em 1985. 

Portanto, o Plano Cruzado amenizou a subida dos preços ao menos por um ano. Em 1987, a 

inflação já alcançava o nível de 363,5%, o que mostra o caráter efêmero do cruzado. 

Nos anos seguintes, a inflação foi atacada ainda por outros planos, combinando 

congelamento passageiro com medidas de contenção da demanda: o Plano Bresser, em 1987; o 

Plano Verão, em 1989; e o Plano Collor, em 1990. Os dois primeiros, sucessores do Plano 

Cruzado, combinaram congelamento de preços, corte do crédito, elevação de impostos e 

redução do gasto público. Os efeitos sobre a inflação foram pífios209. 

O Plano Bresser foi lançado em 12 de junho de 1987. No semestre seguinte, a inflação 

caiu de 126,5% para 80,3%, uma redução de 36,5%. Mas o primeiro ano do Plano Bresser 

evidenciou uma variação de 398,5% no Índice de Preços ao Consumidor. O Plano Verão entrou 

em vigor no início de 1989. Neste ano, a inflação chegou a 1.362,6%, bem maior que a de 1988, 

de 638,0%. A população passou a encarar os congelamentos com ceticismo. 

 Em um balanço sobre os primeiros quinze meses do governo Sarney, o historiador norte-

americano Thomas Skidmore, apontou que Sarney herdara tendências altamente favoráveis em 

duas esferas: crescimento econômico e balança de pagamentos. Esta permitiu que os seus 

economistas começassem a trabalhar sem necessidade de novo acordo com o FMI, por causa 

da balança comercial favorável ao Brasil e da posição de suas reservas cambiais. O crescimento 

econômico, em compensação, poderia ser definido como uma “benção mista”, nos dizeres de 

Skidmore: gerou apoio público, mas também alimentou a pressão inflacionária que ameaçou 

explodir no início de 1986210. Cabe lembrar também que o poder do presidente de governar por 

decreto-lei continuava intacto e foi usado tanto para implementação do Plano Cruzado, quanto 

para a adoção de medidas envolvendo despesas. A política econômica podia ser ainda 

conduzida sem necessidade de consulta às forças parlamentares decisivas. 

No âmbito dos partidos de esquerda, os primeiros momentos da Nova República foram 

sobretudo de autoafirmação. O PT, desde as eleições de 1982 e principalmente depois da 

campanha das Diretas-Já, em 1984, registrou crescentes sucessos do ponto de vista político-

                                                      
209 SINGER, Paul. “O Processo Econômico” In: AARÃO REIS, Daniel (org.) História do Brasil Nação, vol. 5. 

Modernização, ditadura e democracia 1960-2010. Rio de Janeiro: Objetiva/Mapfre, 2014. 
210 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo, 1964-1985. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 545. 
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eleitoral. Em 1985, elegeu Maria Luiza Fontenelle, a primeira prefeita petista de uma grande 

capital, Fortaleza. No ano seguinte, nas eleições para a Constituinte, o PT dobrou sua bancada 

na Câmara de Deputados, elegendo 16 deputados federais, com Lula obtendo uma consagrada 

votação, além de quarenta deputados estaduais211. 

Segundo Daniel Aarão Reis, no processo constituinte, compensando o pequeno número 

com uma presença ativa e eficaz, a pequena bancada petista surpreendeu as forças de direita, 

dispersas num primeiro momento, até se organizarem no já mencionado “Centrão”. Juntamente 

com os demais deputados de esquerda, do PSB, do PCdoB e do PDT, foi possível conferir à 

Constituição finalmente aprovada um caráter progressista, comprometida com o Estado de 

Bem-Estar Social e com as concepções nacional-estatistas tradicionais entre as esquerdas 

brasileiras, consagrando juridicamente avanços que, apesar do ceticismo dos radicais de 

plantão, se transformariam com o tempo em bandeiras dos movimentos sociais populares212. 

Paulo Henrique Martinez destaca ainda que a ampliação dos espaços democráticos e de 

intervenção da sociedade nos destinos do país foi apontada como passo importante para a 

adoção de futuras e profundas mudanças por parte do partido. Entre estas, o PT enumerava a 

supressão “definitiva da exploração e da opressão sobre o povo brasileiro”213. A ruptura com a 

ordem burguesa, a organização de uma sociedade sem classes e igualitária e o socialismo, 

entendido como o atendimento de necessidades materiais, sociais e culturais da população, 

seriam os desdobramentos perseguidos por uma política de acúmulos de forças, da ampliação 

dos espaços democráticos e de conquistas populares. 

Por sua vez, o PCdoB, depois da crise interna que viveu no fim da década de 1970, 

reorientou a sua atuação na política nacional na segunda metade dos anos 1980. Após abandonar 

o apoio crítico ao governo Sarney, aproximou-se cada vez mais de outros setores da esquerda 

brasileira, o que transpareceu na sua presença na CUT e nas alianças com o PT214. Em 1988, 

durante a realização do seu VII Congresso, no qual reafirmou seu deslocamento à esquerda na 

                                                      
211 AARÃO REIS, Daniel. “O Partido dos Trabalhadores: trajetória, metamorfoses, perspectivas” In: FERREIRA, 
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212 Ibidem. 
213 MARTINEZ, Paulo Henrique. “O Partido dos Trabalhadores e a conquista do Estado” In: REIS, Daniel Aarão, 

RIDENTI, Marcelo (orgs.). História do Marxismo do Brasil. Volume 6. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007, 
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cena política nacional, formulou a sua linha de ataque ao governo, traduzido na palavra de 

ordem “Fora Sarney, Diretas 88!”215. 

Por fim, o PDT criou entre 1982 e 1989 uma estrutura partidária apenas razoável, 

segundo avaliação de João Trajano Sento-Sé216. De acordo com autor, o PDT jamais chegou a 

ser um dos grandes partidos com representação no Congresso Nacional. No pleito de 1982, 

havia conquistado 23 cadeiras para a Câmara Federal e uma no Senado. Em 1986, teve 

desempenho semelhante, alcançando 24 cadeiras para a Câmara e uma outra para o Senado. 

Foram no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, estados em que se encontravam as bases de 

Brizola e uma forte memória trabalhista, que o partido deu o tom dos debates políticos e fez 

renascer parcialmente a antiga mística217.  

  

3.2 UM CONFLITO DE GERAÇÕES 

 Terminadas as eleições constituintes, o PCB começou a preparar o VIII Congresso que 

aconteceria em 1987. Antes aconteceriam as Conferências Estaduais, oportunidade nas quais 

seriam escolhidos os delegados para participar do evento nacional. De acordo com Milton 

Pinheiro, as resoluções teórico-políticas apresentadas pelo VIII Congresso dos comunistas 

brasileiros, ocorrido em caráter extraordinário em julho, se defrontaram com uma conjuntura 

política de transição da ditadura militar para a democracia formal: 

 

O Brasil tinha um novo regime político, entendido aqui como uma articulação 

da classe dominante em sua estrutura partidária para o desenvolvimento de 

uma nova política de Estado, efetivada por um pacto político feito “pelo alto” 

que rearranjou a presença de frações de classe da burguesia no poder e 

modificou o bloco de forças políticas no controle do governo. Essa transição 

se realizou como um pacto de extração prussiana, desenvolvido por frações de 

classe da burguesia, forças políticas liberais, personalidades da oposição 

progressista à ditadura e, perifericamente, com a presença do PCB e outras 

forças políticas no campo da esquerda, a exemplo do PCdoB e do MR-8. 

Todavia, essa operação de consolidação da transição foi acompanhada pela 

pressão dos novos movimentos populares, pela postura combativa e militante 

do novo movimento operário e sindical, assim como pela inovadora presença 

na cena política do PT e da CUT218. 
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218 PINHEIRO, Milton. “Os comunistas e a ditadura burgo-militar: os impasses da transição” In: PINHEIRO, 

Milton (Org.) O que resta da transição. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 52. 



87 

 

 Na ótica do autor, mesmo sendo extraordinário, o VIII Congresso consolidou a ruptura 

do partido com a tradição revolucionária que possuía e a inserção frágil e subordinada na 

legalidade da nova ordem. Para ele, esse é o marco definitivo da política do PCB, que se diluiu 

nas estruturas das instituições burguesas dentro da sociedade capitalista, trazendo graves 

consequências histórico-políticas para o partido. Não discordando totalmente da análise de 

Pinheiro, é importante ressalvar, contudo, que o VIII Congresso cumpre a função apenas de 

ratificar a linha política que já vinha sendo colocada em prática ao longo da década de 1980, 

como temos tentado demonstrar nesse trabalho. 

 Em Alagoas, as polêmicas relativas ao encontro máximo do Partido começaram antes 

mesmo da sua realização, mas por motivos bem particulares. No dia 15 de maio, o comunista 

alagoano Laudo Leite Braga remeteu uma longa comunicação ao Comitê Estadual afirmando 

que: 

 

[...] a ausência de uma resposta à petição do militante que a esta subscreve, 

não somente se constitui numa grosseira falta de atenção a um companheiro 

(tendo-se em conta, sobremaneira, que a sua presença em Maceió deve-se a 

um convite da direção estadual, ressalvando-se, que dois dos companheiros 

patrocinadores do convite foram reconduzidos à direção) como igualmente se 

configura um desrespeito intolerável à democracia no nosso Partido e 

principalmente à consigna de que todos os problemas internos a saber: 

divergências, equívocos, violações de princípios normativos partidários, atos 

de indisciplina, etc. sejam exaustivamente discutidos e dirimidos no âmbito 

de nossa Organização, na presença e com a participação das partes envolvidas 

ou interessadas.” 219 

 

Acusando o Comitê Estadual de fazer vistas grossas às questões arguidas por ele, Laudo 

apresentou novamente os questionamentos que interpôs durante o encontro alagoanos ocorrido 

no início daquele mês de maio. Em sua exposição, apontou que a eleição de três delegados para 

a participação no Congresso Nacional Extraordinário, por apenas 21 delegados na Conferência 

Estadual, se referendadas pelo Comitê Estadual após sua petição, configurar-se-iam 

fraudulentas, posto que feriam frontalmente as Normas da Comissão Nacional Diretora 

Provisória, publicadas na Voz da Unidade. Em seguida, queixou-se da sua exclusão indébita, 

levando-se em conta que a composição da delegação de nove membros e seus suplentes (1/3, 

conforme os Estatutos), 3 companheiros, e estando ele em 12º lugar na ordem de votação, 

portanto, apto à suplência, configurava-se discricionária e antidemocrática, a menos que razões 

convincentes lhe fossem oferecidas e aos seus eleitores. 
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Outro ponto questionado, o critério adotado para as eleições do Comitê Estadual e para 

os Delegados ao Congresso Nacional, também foi caracterizado por ele como atípico. “Tinha 

um nítido caráter de ‘cartas marcadas’. É praxe, diga-se, que a Comissão de Candidaturas 

anuncie previamente os nomes propostos pela Comissão Organizadora, apresentando-lhes os 

dados biográficos ao plenário; submetendo-os à apreciação do plenário e, após, procederem-se 

as eleições”. Segundo o reclamante, o que se teve foi a leitura pura e simplesmente “de forma 

apressada, de um elenco de camaradas que ‘constavam da lista de delegados’ e uma outra 

relação de camaradas que pertenciam ao Estadual ora substituído” 220. 

Concluindo, ele afirmou que alguns delegados se encontravam irregulares, tornando-se 

“membros” do Partido após a data pré-estabelecida nas Normas. O Comitê Estadual, que 

encerrava sua gestão, não fez, como estava previsto, uma estatística da composição da 

delegação; idade; nível de escolaridade; condição de classe social; procedência, etc., para que 

o plenário vislumbrasse um quadro mais amplo da nova direção que se projetava. Destarte, aos 

olhos de Laudo, toda essa sucessão de descumprimentos ao espírito e regras do Partido estava 

em plena consonância com “a composição pequeno-burguesa não só do Estadual como de seu 

núcleo dirigente, que não somente age como direção pequeno-burguesa, como pensa como 

direção pequeno-burguesa”221. 

Laudo apontou que o documento produzido no âmbito do encontro omitiu passagens no 

texto sobre a configuração da situação social, política e econômica alagoana, principalmente no 

que dizia respeito às condições de vida da população trabalhadora: 

 

[...] a existência de um contingente de milhares de camponeses no Estado; 

suas condições miseráveis de existência em sendo o Estado o segundo 

produtor de açúcar no País. A vida no campo é um clássico exemplo da trágica 

realidade social que jamais poderia estar cega aos olhos da direção do Partido, 

um Partido do proletariado. Nesse sentido, o Partido não pensou, não discutiu, 

não enfocou nem elaborou uma política para esse exército de miseráveis e de 

párias que se exaurem no seu sangue face às duras condições desumanas que 

lhes são impostas pelos usineiros alagoanos; a existência de relações 

semifeudais de produção na região ribeirinha do São Francisco onde ainda 

predominam a meia, a terça, o cambão, expondo uma considerável massa de 

nosso povo do campo à inanição pela fome e pela miséria. Nesse sentido, esse 

“partido do proletariado” nem pensou nem elaborou uma política para esses 

concidadãos entregues à própria sorte, suscetíveis de perecerem por inanição 

e fome face à selvagem exploração a que é submetida pelos latifundiários do 

sertão alagoano222. 
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Por este trecho específico, podemos ver que o entendimento do desenrolar do processo 

revolucionário em Alagoas, na visão dos comunistas, se daria a partir do campo – ou pelo 

menos, na visão de Laudo. Do outro lado, as grandes empresas estatais – onde se encontrava a 

grande massa das forças ativas e produtivas do estado, inferiores numericamente. Ainda 

expondo as suas críticas, Laudo chamou atenção para os milhares de servidores públicos 

existentes, os quais “viviam em penúria em virtude dos minguados vencimentos pagos pelo 

atual governo e pelos sucessivos governos corruptos antecessores”; os serviços de saúde eram 

caóticos, deficientes, carentes de recursos, relegando a população alagoana, inclusive na capital, 

à completa indigência de serviços médicos e ambulatoriais e de Pronto Socorro. É este momento 

no qual cita o nome dos responsáveis e a quem dirigia suas críticas: “Nesse sentido, esse ‘partido 

do povo’ de (Cícero) Péricles e (Geraldo) de Majella, nem discutiu nem elaborou uma postura 

política a ser adotada”223. 

Retornando à caracterização da conjuntura estadual, ele afirmou que a administração do 

município de Maceió era um verdadeiro caos. Periclitavam os transportes coletivos. A situação 

da Universidade Federal de Alagoas – vista por Laudo como um centro formador de técnicos e 

aglutinador do que havia de melhor de “nossos cérebros jovens, embora elitista” – no que 

pesasse todas as suas deficiências, era “desagregadora, vergonhosa e crítica”. Nesse sentido, “o 

partido de Péricles e de Majella não elaborou nem discutiu uma política nem uma postura 

político-partidária. Sequer uma postura partidária”. 

 Para ele, era de inferir-se que houvesse uma relação íntima entre esse “descaso” político 

e a resistência que se empreendeu à realização do Ativo224, e posteriormente ao cumprimento 

de suas resoluções e decisões. Entre outras importantes resoluções desse Ativo, orientava-se o 

Partido para a inserção no movimento de massas não “por decreto”, mas através de um trabalho 

a ser realizado persistentemente, a longo prazo, junto ao movimento estudantil, ao movimento 

do funcionalismo público, às grandes empresas e em particular no campo. Também não teria 

sido obra “do acaso” que se houvesse dificultado até às últimas consequências a realização de 

cursos de capacitação política para quadros de direção intermediária, a começar pela direção 

estadual, da qual Cícero Péricles era o dirigente. 

Nesse âmbito, estavam “incrustados o caldo de cultura e a resistência surda à 

ultrapassagem de métodos de direção marcados por relações de natureza pessoais, 

compadrescas para um exercício sistemático e orgânico de direção”, onde o Partido fosse a 
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organização, o sistema baseado no centralismo democrático, consubstanciado em normas, 

princípios partidários, em que os critérios de decisão política de quadros e princípios de ética 

partidária estivessem subordinados ao coletivo, no qual as decisões emanassem do todo da 

agremiação: “a fonte de decisão, o todo do Partido e o coletivo, onde todas as forças vivas do 

Partido sejam exacerbadas e mobilizadas”225. 

Laudo concluiu o documento da seguinte maneira: 

 

Camaradas: desde os meus primeiros anos de vida, já que sou filho de 

comunistas, aprendi a lutar – dentro de minhas limitações, fraquezas e 

deficiências – pela justiça, pela liberdade e pela dignidade das ações dos 

homens. Principalmente quando se fala em liberdade, dignidade, justiça e 

democracia dentro do nosso Partido. Um partido do proletariado, que tem 

derramado o seu sangue há mais de cem anos em prol da construção de uma 

sociedade onde essas mazelas típicas da formação moral burguesa sejam 

sepultadas para sempre: a incoerência, a injustiça, a fraude, a escamoteação, 

etc. Não tenho dúvidas de que esta postura é transitória e equívoca. Os 

autênticos comunistas saberão refletir sobre essas questões e reconduzirão 

cedo ou tarde o nosso Partido ao seu verdadeiro trilho. Viva a unidade 

inquebrantável de nosso Partido. Viva o nosso VIII Congresso Extraordinário. 

Viva a democracia! Viva o Centralismo Democrático. Maceió, 15 de maio de 

1987. Laudo Leite Braga226 

 

 Ele remeteu em seguida uma cópia deste texto e de outros que escrevera para a Direção 

Nacional. Em julho, recebeu uma resposta de Almir Neves, da Comissão de Mandatos do VIII 

Congresso, o qual informou que um membro da referida Comissão iria a Maceió apurar as 

denúncias formuladas nos documentos. Após a apuração e a análise dos fatos, a Comissão se 

pronunciaria sobre os mesmos e, mais importante, propôs que Laudo cessasse a divulgação de 

textos referentes às denúncias enviadas à Direção Nacional, a fim de fortalecer a disciplina 

partidária e salvaguardar os interesses do Partido227. 

 No dia 17 de maio, a Comissão Diretora Regional Provisória do PCB em Alagoas 

respondeu ao “Memorandum” afirmando que Laudo havia abandonado suas funções na Direção 

Estadual em suas últimas seis reuniões (dias 12, 14, 18, 19 e 24 de abril e 7 de maio) e, portanto, 

não teria direito a participar como delegado da Conferência Estadual, sendo admitido, no 

entanto, devido à extrema tolerância dos demais membros da Direção Estadual. Fato, aliás, 

denunciado por Rubens Colaço no Plenário da Conferência Estadual228. 

                                                      
225 Idem. 
226 Idem. 
227 “Correspondência, 02 de julho de 1987” In Comunicações Internas. BDMR, APA, CGMM, Série Partidos 

Políticos, Subsérie PCB. 
228 “Correspondência, 17 de maio de 1987” In Comunicações Internas. BDMR, APA, CGMM, Série Partidos 

Políticos, Subsérie PCB. 
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 O documento afirma que Laudo se equivocara quando disse que existiam duas listas 

separadas, uma com os nomes dos dirigentes e outra com os nomes dos delegados. A lista era 

uma só, proposta levantada por Rubens Colaço na reunião na qual ele, Laudo, esteve ausente. 

A proposta de Colaço foi aprovada na Direção estadual e no Plenário da Conferência, sem 

nenhum tipo de contestação. Prosseguindo, a lista que Laudo afirmara desconhecer, dos 

militantes filiados ao PCB que participaram das assembleias de base, em número de 178, 

estivera afixada na sede regional do PCB durante mais de duas semanas. Essa lista ficou ao lado 

da relação de todos os filiados que não participaram das reuniões de base, sem direito, portanto, 

de participar dos trabalhos congressuais.  

 Essa relação teria ficado disponível a todos os participantes da Conferência estadual, 

como já tinha ficado para os participantes da Conferência Municipal. As atas das assembleias 

de base, as fichas, a situação financeira de cada filiado, a ata da Conferência Municipal, assim 

como toda a documentação do PCB em Alagoas, esteve à disposição de todos os participantes 

da Conferência estadual. “Infelizmente o companheiro ausente da vida orgânica do Partido, 

assim como desinteressado sincero nos andamentos da Conferência, age com o sentido claro de 

tumultuar a vida partidária, conforme ele mesmo declara ‘sob pena de nulidade da 

Conferência’”229. 

 Em linhas gerais, o tom da réplica da Comissão Provisória consistia em apontar Laudo 

como alguém interessado em ocupar cargos nas Direções Estadual ou Municipal, além estar 

contrariado por não ter sido eleito para a Comissão Diretora Regional. Nessa lógica, Laudo não 

teria se oposto aos métodos empregados na escolha dos representantes, já que estava 

relacionado como suplente de delegado para o VIII Congresso. Caracterizando a gênese da 

contenda, em sua a motivação inicial, Laudo alegava ter seu nome retirado da suplência para o 

evento – posteriormente encorpando sua queixa com críticas à atuação de Cícero Péricles e 

Geraldo Majella como dirigentes; a Comissão (já que os documentos não são assinados 

nominalmente), por sua vez, afirmou que os questionamentos dele se baseavam no fato de não 

ter sido eleito para funções nas instâncias diretivas, ao passo que a sua vaga como suplente, não 

questionada por sinal, teria sido conquistada com os mesmos critérios de votação para a 

composição das direções. 

 Em seu documento, a Comissão informou ainda que todo o trabalho preparatório da 

Conferência foi orientado pelo dirigente nacional Francisco Almeida, membro da Comissão de 

Organização, presente durante o encontro alagoano. A conclusão do documento salientou que: 

                                                      
229 Idem. 
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Estranhamos que o camarada dê vivas à unidade partidária ao mesmo tempo 

em que assume a prática divisionista, organizando reuniões fora de seu 

organismo, procurando camaradas da direção para jogá-los contra a Direção 

Estadual eleita, passando informações para pessoas fora do Partido, insistindo 

em divulgar documentos ainda não respondidos, num claro comportamento 

fracionista antipartido. Pelo exposto informamos ao camarada que toda e 

qualquer informação, assim como qualquer requerimento deverá ser 

encaminhado diretamente a Comissão de Organização adjunta ao Comitê 

Central para exames e respostas, pois as decisões soberanas da Conferencia 

Estadual, instância maior do PCB em Alagoas, devem ser aplicadas pelo 

Diretório Estadual eleito. A Direção Estadual mantém todas as decisões 

aprovadas no Plenário da Conferencia Estadual. A Direção Estadual resolve 

aprovar esse documento, em reunião conjunta com a Direção Municipal de 

Maceió, por unanimidade de votos, com a presença de todos os camaradas 

dirigentes, exceto o camarada responsável pelo trabalho secundarista, ausente 

por motivo de viagem de trabalho. 

Maceió, 17 de maio de 1987 

CDRP-AL do PCB-Alagoas 

CDMP-Maceió230.  
  

 Em outra correspondência, provavelmente redigida por Laudo, mas não assinada por 

ele, discorreu sobre os acontecimentos do dia 10 de maio, data da realização do encontro 

estadual. Esse documento aponta que os trabalhos decorriam normalmente segundo a pauta pré-

estabelecida e estavam prestes a se encerrarem. Durante a apuração dos resultados da votação 

para a suplência dos delegados ao Congresso Extraordinário, dos suplentes e novos dirigentes 

do Estadual, iniciou-se um tumulto. De acordo com o documento: 

 

O dirigente De Majella ocupou a tribuna para impugnar o nome do militante 

Laudo Braga da suplência ao Congresso e da suplência ao Estadual. Seguiu-

se um autêntico quiproquó por uns vinte e cinco minutos. O presidente da 

mesa, o veterano militante comunista Rubens Colaço, em consequência, 

acabou renunciando para não ter de coonestar um atentado às normas 

partidárias e aos princípios democráticos que o regem. É público e notório que 

o militante Laudo Braga manteve-se em silêncio durante os tumultos. Pedira 

a palavra, sim, ao “interventor” ad hoc e representante da CNDP, (Francisco) 

Almeida, que lhe foi negada mais de uma vez231. 

 

Nos dias que se seguiram à Conferência e ao primeiro documento de Laudo, foi 

convocada uma reunião do Estadual, a qual compareceram quatro membros. Não havia quórum 

para apreciar o documento. A seguir, foi convocada uma outra reunião, dessa vez realizada de 

maneira conjunta com as Comissões Municipal e Estadual, para a apreciação dos fatos 

                                                      
230 Idem. 
231 “CRÔNICA DOS ACONTECIMENTOS DO DIA 10 DE MAIO” In Comunicações Internas. BDMR, APA, 

CGMM, Série Partidos Políticos, Subsérie PCB. 
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levantados no documento. Na resposta produzida, segundo o documento, não havia uma só 

referência às questões do mérito da discussão: 

 

Primeiro: não se examinou a gênese do escândalo: o tumulto criado por De 

Majella, procurando-se-lhe apagar da memória dos acontecimentos da forma 

mais lacônica possível; segundo, as questões dos vetos foram relegadas à 

mudez completa. No entanto, foram assacadas contra o militante Laudo Braga 

diversas acusações não pertinentes, porque nenhuma delas se relacionavam 

com as questões objeto do documento de Laudo, ou se se relacionavam, não 

foram arguidas por ocasião do veto de De Majella sob uma expectativa curiosa 

de De Carvalho no plenário232. 

 

 Dessa maneira, a alegação de Laudo permanecia no sentido de demonstrar que estava 

sofrendo interferência para exercer a última vaga na suplência dos delegados aptos a 

participarem do evento nacional. Em outro documento, apresentou os números da votação, da 

maneira que segue: 

 

Quadro 1 - Resultado da votação na Conferência Estadual em 10/05/87233 

Nome Número de votos Percentual 

(Cícero Péricles) De 

Carvalho 

21 100% 

(Geraldo) De Majella 21 100% 

(Edson Acioly) Thofeu 19 90,4% 

Freitas (Neto) 19 90,4% 

Réa (Silvia Pedrosa) 18 85,7% 

Yuri (Miranda) 18 85,7% 

Albérico 17 80,9% 

Heloisa (Miranda) 17 80,9% 

Liu 16 76,1% 

Eduardo 14 66,6% 

Nilson 14 66,6% 

Laudo 10 47,6% 

                                                      
232 Idem. 
233 “RADIOGRAFIA DE UM ATENTATO À DEMOCRACIA INTERNA EM NOSSO PARTIDO” In 

Comunicações Internas. BDMR, APA, CGMM, Série Partidos Políticos, Subsérie PCB. 
 Não fica claro se corresponde a Nilson Amorim de Miranda ou ao seu filho, Nilson Mendes de Miranda, chamado 

de Nilsinho, também militante do PCB alagoano, porém, muito provavelmente se trata do segundo. 
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Concluindo a exposição, Laudo (provavelmente) afirmou não se tratar de “arrivismo, 

carreirismo, ânsia por cargos (...), mas do cumprimento da vontade soberana da Conferência, a 

qual não pode ser aviltada pela vontade de um membro do Partido”234. Segundo ele, os estatutos 

previam que os casos omissos deveriam ser solucionados junto ao Tribunal Regional Eleitoral. 

O problema residia no fato de: 

 

De Majella insiste na sua posição, em comum acordo com De Carvalho, 

porque sabem de sua impunidade; sabem que Laudo não seria capaz de 

extrapolar os limites da norma partidária para acionar um instrumento 

coercitivo da burguesia para fazer valer os seus direitos. Mas esse esbulho fica 

registrado como um episódio repulsivo na história do movimento comunista 

em Alagoas!235  

 

Em outro documento afirmou que: 

 

Não somente as organizações burguesas consagram o direito à defesa! Mesmo 

a mais hedionda expressão desse “direito” burguês, os tribunais fascistas 

julgavam seus “réus” concedendo-lhes o direito à defesa, com sua presença 

nos tribunais de exceção. Todavia, esse direito foi subtraído ao militante 

Laudo Braga pela estranha ordenação normativa de De Majella/De Carvalho: 

à reunião do ESSIPAL não foi convocado o militante Laudo Braga para, 

então, defender-se das inúmeras acusações – que nenhuma relação possuía 

com os fatos dos quais foram protagonistas de Majella – por tê-los provocado 

e De Carvalho, por ter-se omitido –. Contra o militante Laudo Braga jogaram 

anátemas, sem que este pudesse defender-se. O mais elementar direito dos 

cidadãos, consagrado no direito burguês e nas normas partidárias foi negado 

a Laudo Braga para que, livremente, o festival de asneiras verbais pudesse ser 

deblaterado por De Majella/De Carvalho236. 

 

Para Laudo, a sequência dos acontecimentos era, acima de tudo, autoexplicativa. Suas 

provas das alegações eram irretorquíveis: “tumulto de De Majella; omissão de De Carvalho; 

renúncia de Colaço; veto de De Majella; inobservância das normas no processo eletivo da 

Conferência237.  

 Uma nova resposta foi redigida, novamente assinada em nome da Diretoria Provisória, 

dando conta que Péricles e Majella estariam cotados para compor a Executiva da Comissão 

                                                      
234 Idem. 
235 Idem. 
 Na documentação produzida não há qualquer menção sobre o que significa a sigla ESSIPAL, complicação 

acentuada pelo fato de nenhum dos entrevistados recordar qualquer tipo de problema ocorrido no evento. 
236 “CRÔNICA DOS ACONTECIMENTOS DO DIA 10 DE MAIO” In Comunicações Internas. BDMR, APA, 

CGMM, Série Partidos Políticos, Subsérie PCB. 
237 Idem. 
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Nacional238. Segundo esse documento, após a criação, em tempo recorde, dos vinte e dois 

diretórios municipais no Estado de Alagoas; a realização de um grande ato público na Câmara 

Municipal em prol da Constituição Democrática e Progressista, e principalmente terem os dois 

dirigentes infundido “a histórica derrota ao arrivismo-neo-antipartido Laudo Braga, filo-

trotisksta, e para-fracionário, que além de tudo passou importantes documentos dos anais da 

Conferencia Estadual de 10 de maio último (o informe do Tesoureiro sobre o balanço financeiro 

da Campanha Eleitoral) para o inimigo”, estavam os dois dirigentes cotados para assumirem 

esse importante encargo na direção executiva nacional. 

Os dois dirigentes foram caracterizados como arquitetos de uma experiência sui generis 

e que se espraiava por todo o Partido nos mais diversos escalões: a criação do ESSIPAL, isto 

é, um sistema de colaboração mútua entre os dois organismos dirigentes Municipal e Estadual, 

o qual consistia em que, quando um organismo não estivesse em condições de cumprir uma 

determinada tarefa na sua circunscrição de atuação, ofereceria para o outro organismo a 

incumbência da sua realização. “Uma inovação que bem caracteriza o espírito empreendedor 

da nova geração de dirigentes, incarnadas na personalidade dos dois jovens e destemidos 

homens de direção estadual”239. 

Sob o lema e a consigna de mutantis mutandis, ambos estariam se preparando para novas 

iniciativas inovadoras: uma delas seria a criação de uma só base a nível municipal, que reunir-

se-ia todas as semanas, para evitar problemas de assistência. Aliás, o embrião desse organismo 

já estava em funcionamento, se reunindo semanalmente na Sede. Frequentavam os encontros 

militantes dos mais diversos escalões, das mais diversas atividades de trabalho e locais de 

moradia, aglutinando militantes heterogeneamente situados em suas atividades funcionais, 

profissionais e/ou estudantis. Diante dessa experiência e uma vez “purificada a Organização de 

elementos anarco-filo-pára-divisionistas, a tendência agora é crescer principalmente entre a 

juventude, movimento feminino e trabalhadores em geral”240. Segundo o documento, 

aguardava-se com muita ansiedade a confirmação do convite já recebido pelos jovens dirigentes 

alagoanos. 

 No início de junho, um documento intitulado “Os sofistas e os sofismas no PCB/AL”, 

defendendo Laudo e atacando Majella e Péricles foi divulgado. Nele havia uma contestação à 

matéria veiculada no número 346 da Voz da Unidade, a qual informava que “Cícero Péricles 

                                                      
238 “De Magella e De Carvalho na CNDP!” In Comunicações Internas. BDMR, APA, CGMM, Série Partidos 

Políticos, Subsérie PCB. 
239 Idem. 
240 Idem. 
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Carvalho, que fora reconduzido à CDEP, disse que o PCB já tem diretório em 22 municípios 

alagoanos e está com sua situação regularizada no TRE”241. Segundo o documento alagoano, a 

imprensa oficial do PCB, ou seja, a Voz – “um semanário que custa o suor de centenas de 

militantes brasileiros, abrindo espaços para divulgar sofismas”242. 

 Em seguida, afirma que  

 

[...] na sua ânsia de venderem uma imagem a nível nacional perante o Partido 

de que as ‘coisas’ em Alagoas vão às mil maravilhas face à genialidade de 

seus sofistas, além da existência dos vinte e dois diretórios (em que 

municípios?), a Voz da Unidade ainda dá espaço para outro sofisma – 

shophismus alagoensis – a do “GRANDE ATTO PÚBLICO NA CÂMARA 

DE VEREADORES PELA CONSTITUINTE” ... O ato que simplesmente 

NÃO HOUVE! 243  

 

 Neste documento em particular, o veto ao nome de Laudo para a suplência é deixado de 

lado, em detrimento do questionamento da legitimidade de Majella e Péricles a frente Comissão 

Estadual. O argumento utilizado se baseou no estatuto aprovado pela Direção Nacional e 

publicado na Voz. Desta maneira, se à Convenção estadual compareceram apenas 21 delegados, 

estes representavam, numericamente, 63 militantes. Portanto, 63 militantes, segundo as normas, 

elegeriam um único delegado. “Mas os ‘dirigentes’ de Maceió, notadamente De Carvalho e De 

Majella, não ‘sabem’ interpretar as normas”:  

 

Apenas apregoam que na sede esteve fixo ao mural uma relação de 175 

camaradas que participaram do processo congressual; reuniram em suas bases, 

discutiram as teses, aprovaram suas resoluções e assinaram as respectivas atas. 

Estes 175 camaradas elegeriam 58 (cinquenta e oito delegados). Porém, 

mesmo que esses 58 delegados tivessem sido eleitos regularmente, consoante 

as normas, para efeito de sufrágio contar-se-iam somente os delegados 

presentes, consoante prescrevem sem sombra de equívocos as normas. E, 

presentes, só se fizeram 21 (vinte e um delegados) o que, repita-se, 

correspondem a 63 militantes244. 

 

Contraditoriamente e falando na primeira pessoa do plural, o documento afirma não se 

opor e nem ter restrições a fazer à delegação em si. Todos eram camaradas “delegaciáveis, à 

exceção de uma que nunca pagou suas mensalidades ao Partido”245. Estava se chamando a 

                                                      
241 “Alagoanos defendem diretas e reforma agrária ampla” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 346, 22/05/1987 a 

28/05/1987, p. 13. 
242 “Os sofistas e os sofismas no PCB/AL” In Comunicações Internas. BDMR, APA, CGMM, Série Partidos 

Políticos, Subsérie PCB. 
243 Idem. 
244 Idem. 
245 Idem. 
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atenção, tão somente, para a inobservância das normas partidárias que tornavam ilegítimas as 

eleições. Afinal, “De que moralidade revolucionária, de que disciplina partidária, de que 

lealdade poderão nutrir-se esses delegados, se aceitam uma eleição discutível, cuja legitimidade 

está sendo, incontestavelmente, questionada?” 

Em tom de ironia, finalizou disparando 

 

(...) Bem... a “delegação” vai ao Congresso. Mas com os ares de ter sopitado 

um dos mais sagrados e caros valores de um partido leninista: a seriedade de 

sua conduta. Que para a história fique caracterizado o conteúdo pequeno-

burguês episodicamente de que se compõe a direção atual, da qual emana 

naturalmente atitudes como essa. POR ISSO É QUE NÃO FOI DADA 

NENHUMA RESPOSTA DE MÉRITO à petição do militante Laudo246. 

  

 Antes de continuarmos, é necessário salientar que todos os entrevistados, quando 

questionados sobre esse evento, foram unânimes em dizer que não se recordavam de qualquer 

tipo de embate ou desentendimento, nem com Laudo, nem com qualquer outro militante. As 

possíveis causas para isso podem ser o fato de tentarem preservar a memória de Laudo, falecido 

em 2015. O documento seguinte, o qual caracteriza todo o Comitê Estadual a partir da sua 

origem social, é um elemento fundamental para se entender, do ponto de vista de Laudo, o que 

estava ocorrendo com as camadas dirigentes do PCB alagoano. Cícero Péricles “De Carvalho”, 

o “Presidente”, havia sido reconduzido ao cargo na última Conferência. Foi descrito como: 

 

Incensado como intelectual de esquerda revolucionário pelo establishment, 

possui dois livros publicados: um sobre a formação histórica de Alagoas e 

outro, de parceria com Francisco (que não contribuiu com uma só vírgula...), 

estabelece as contradições na linha política ziguezagueante do Du Bê. Filho 

de funcionário. Economista. Professor. Entrou para o partido aí pelos fins da 

década de setenta, após circular nas organizações de esquerda etílica quando 

era, então, blanquista. De regresso de uma viagem ao exterior, onde circulou 

pela Bolívia, Portugal e Cuba, filiou-se ao Partido. Nunca militou numa base. 

No Partido, que se encontrava destroçado, fez-se “dirigente” nos primeiros 

dias de militância. Sempre afirma: ‘estou na presidência’ ...247 

 

Geraldo “De Majella” era o “segundo”, uma alusão a ser o segundo nome na direção do 

PCB alagoano. Filho de comerciante, era graduado em História. Havia iniciado sua militância 

                                                      
246 Idem. 
247 “QUEM SÃO OS DIRIGENTES” In Comunicações Internas. BDMR, APA, CGMM, Série Partidos Políticos, 

Subsérie PCB. 
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à época de “De Carvalho, daí a couraça com a qual se protegem, ambos, nas questões de 

direção”248. Também não teria militado, nem nas bases, nem nas organizações intermediárias. 

Majella, juntamente com Edson “Thofheu” Acioly, este último filho de funcionário, realizaram 

cursos na URSS, e esse é um ponto que merece destaque. Em determinados momentos 

transparece uma certa mágoa por parte de Laudo pelo fato de que esses jovens de pouco mais 

de vinte anos de idade tivessem a oportunidade de realizar cursos na Europa Oriental, enquanto 

que ele, militante experiente, talvez nunca tivera tido tal oportunidade. 

 O jornalista, advogado e vereador Freitas Neto era o único parlamentar do Partido. Junto 

com “De Carvalho”, era um dos mais velhos da militância, tendo mais de 30 anos de idade. 

Segundo o documento, era “considerado pelas hostes políticas do Estado muito mais como um 

populista de que como um marxista”249. Poderia ter o seu mandato parlamentar renovado, dada 

a grande penetração principalmente no seio dos trabalhadores desde os seus tempos de PMDB, 

partido no qual se encontrava há pouco mais de um ano. Foi eleito para a direção na última 

conferência. 

 Uma das caracterizações mais pejorativas recaiu sobre Réa Silvia Pedrosa: 

  

Também carinhosamente conhecida como Madre Joana dos Anjos, tal a sua 

devoção à causa do Partido, cuja atuação toma foros de religiosidade. 

Advogada. Filha de advogado. Tem um irmão advogado, o Sapucaia. Fez 

curso no exterior. Presume-se que em pouco também estará no index dos 

irmãos siameses, dado que não é muito de bater palmas. Está na carreira dos 

vinte250. 

 

Sua irmã Heloisa havia militado no Comitê Municipal por longo período e, 

anteriormente, numa base universitária de sua Faculdade. Foi caracterizada da seguinte 

maneira: “É considerada uma lady no Partido. Está em ascendência. Não tem limitações quanto 

à devoção à vida partidária”. No documento (Laudo) suaviza suas críticas quando se refere a 

Yuri Miranda, filho de Jayme Miranda, visto como alguém que “carrega sobre os ombros o 

peso da responsabilidade de ser primogênito de um herói nacional comunista”. Era advogado e 

não era “tido como ‘cria’ dos irmãos siameses, tal como Réa”. Da mesma maneira, Nilsinho, 

como Yuri, carregava a responsabilidade por ser filho de Nilson Miranda. 

Albérico Santos Silva havia recentemente se formado na Escola Técnica. Era o único 

com formação operária em face ao curso que havia concluído. Militara no Movimento de Bairro 

                                                      
248 Idem. 
249 Idem. 
250 Idem. 
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do Tabuleiro dos Martins, mas era ainda muito jovem na militância. No fim do documento, o 

diagnóstico sobre o quadro de dirigentes estaduais: 

 

Resumo: média de idade: 25 anos; ORIGEM SOCIAL: classe média, pequena 

burguesia; NÍVEL DE ESCOLARIDADE: superior, 6 – universitário 4 – 

demais 1 – MÉDIA DE TEMPO DE PARTIDO: 4 anos. Percentual de 

cursados no exterior: 54,5%. Leia no Próximo número: “Uma direção não se 

fabrica, forja-se no dia a dia” – AS IMPLICAÇÕES DA COMPOSIÇÃO 

SOCIAL DA DIREÇÃO E SUAS LIMITAÇÕES TEÓRICAS251  

 

 Dessa maneira, a versão de Laudo – e é impossível saber se agiu sozinho ou se conseguiu 

angariar simpatizantes dado que os entrevistados afirmaram não se recordar do acontecido – 

revela uma particularidade intrínseca: ao se criticar a origem social dos dirigentes, evocava uma 

prática que ocorrera no PCB no final da década de 1920, a proletarização. Naquela 

oportunidade, a linha política aprovada no VI Congresso da Internacional Comunista ocorrido 

em 1928 se pautou pelo radicalismo no tocante a permitir a promoção dos militantes de origem 

operária e a rejeição dos “intelectuais” de origem “burguesa”252. Não haveria melhor explicação 

para tantos “desvios” na condução política do PCB alagoano, posto que a predominância na 

composição do seu principal órgão era a de elementos “estranhos” à classe operária.   

 A última correspondência, de setembro de 1987, remetida à Comissão de Ética do PCB, 

anexou todo material pertinente aos acontecimentos que envolveram as partes divergentes. O 

relato, de forma resumida, deu conta que tudo começou com a inconformidade de Laudo para 

com os resultados da Conferência Estadual do PCB-AL, oportunidade na qual enviou a CDRP 

recém-eleita petição em que questionava a legitimidade dos delegados à conferência estadual e 

o número de membros da nova Comissão Diretora Provisória. Segundo a missiva, a CDRP 

reuniu-se e respondeu aos questionamentos ponto por ponto, como também designou uma 

comissão composta por Yuri Miranda, Réa Silvia (CDRP) e Jaime Miranda Filho, da Comissão 

Diretora Municipal Provisória de Maceió, para entregar a resposta escrita e discutir com o 

reclamante no sentido de serem esclarecidas quaisquer dúvidas. 

Laudo teria se recusado a receber o documento da Direção Estadual e a discutir com a 

comissão, argumentando que não teriam sido respondidos os seus questionamentos. No 

intervalo das conversações entre ele e os representantes da Direção Estadual, Laudo redigiu e 

                                                      
251 Idem. 
252 RODRIGUES, Leôncio Martins, “PCB: os dirigentes e a organização”. In: FAUSTO, Boris (dir.), História 

geral da civilização brasileira. Tomo 3, vol. 3: o Brasil republicano – sociedade e política (1930-64). Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 6a ed., 1996. Sobre o assunto, ver também VIANNA, Marly de Almeida Gomes. “O PCB: 

1929-43” In: FERREIRA, Jorge & AARÃO REIS, Daniel. As esquerdas no Brasil: A formação das tradições 

(1889-1945), volume 1. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
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distribui à larga, inclusive com dirigentes do PCdoB, além de militantes, simpatizantes e aliados 

do Partido, material panfletário em que tentou forjar uma imagem negativa dos camaradas 

dirigentes Cícero Péricles de Carvalho e Geraldo de Majella. Culminou essa “febre panfletária, 

com a descrição, retrato psicológico? Ficha policial? Análise política?”253, dos membros da 

CDRP, o que também foi distribuído à larga dentro e fora do Partido. 

Posteriormente, a Direção Nacional enviou um representante, membro da Comissão de 

Mandatos do VIII Congresso Extraordinário do PCB, que ouviu a direção estadual e o 

reclamante. A comissão referendou a decisão da Direção Estadual de Alagoas em considerar os 

resultados da Conferência legítimos e legais. Em síntese, como esse é o último documento 

disponível, não nos foi possível saber como a querela foi resolvida no âmbito estadual do 

Partido. 

 De toda essa muito bem documentada contenda entre os pecebistas alagoanos, mais do 

que troca de acusações a respeito de ambições pessoais, vaidades no exercício de funções ou 

vantagens advindas de posições ocupadas – as quais de nenhuma maneira cogitamos descartar 

a eventual existência – procuramos extrair algo mais, o que não está posto de maneira direta 

nas alegações das partes envolvidas: uma disputa ideológica de duas gerações a respeito da 

concepção do que deve ser um partido, mais precisamente, um Partido Comunista.  

           Na esfera da História Política e da História do Tempo Presente, a discussão sobre a 

geração tem se ampliado em anos recentes e fornecido importantes elementos para a 

interpretação da relação entre os indivíduos em esferas coletivas de atuação. Detendo-nos por 

um momento nesse ponto, recorremos à conceituação oferecida por Serge Berstein sobre o 

assunto. Para ele, uma geração é formada pelos homens que vivendo mais ou menos na mesma 

época foram submetidos ao longo de sua existência às mesmas determinantes, passaram pelos 

mesmos acontecimentos, tiveram experiências próximas ou semelhantes, viveram num 

ambiente cultural comum. O postulado que preside o estudo da noção de geração é o de uma 

influência fundamental dessas determinantes sobre o comportamento político daqueles que 

foram submetidos a elas, capaz de explicar várias de suas atividades concretas durante o tempo 

de sua atividade partidária254.  

De forma complementar, a perspectiva de Jean-François Sirinelli também vem a 

contribuir com a discussão. Segundo ele, no seio de um partido, por exemplo, coabitam várias 

                                                      
253 “Correspondência, 15 de setembro de 1987” In Comunicações Internas. BDMR, APA, CGMM, Série Partidos 

Políticos, Subsérie PCB. 
254 BERSTEIN, Serge. “Os partidos”. In RÉMOND, René (org.) Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora 

da FGV, 2003, p. 72. 
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gerações que despertaram para o debate político em contextos diferentes. A cultura política dos 

dirigentes, sobretudo, geralmente foi forjada no tempo de sua juventude, mais de um quarto 

século antes de sua chegada ao primeiro plano255, sendo esta última afirmação, porém, uma 

consideração de caráter geral proposta pelo autor, diferindo do caso presente por nós abordado.   

Em todos os seus documentos, a Comissão Provisória deixa transparecer uma visão de 

Laudo como um militante afeito às tradições stalinistas de formação, sendo essas tradições 

baseadas numa rígida hierarquização e disciplinarização do organismo partidário. Por sua vez, 

Laudo recorre às origens sociais da “nova” geração; sua origem de classe seria a principal 

responsável pelo tipo de orientação política e pelas ações conduzidas pelo PCB alagoano. Um 

ponto importante é que Laudo faz ressalvas no seu ataque ao não mencionar Rubens Colaço, 

por exemplo, o qual mesmo “antigo”, se alinhou com os “jovens”, pelo que transparece da 

discussão. 

De volta a Bernstein, este aponta que uma vez estabelecida a importância explicativa da 

noção de geração, o que necessariamente reconduz às considerações históricas, é claro que um 

partido político vê coexistirem em seu interior gerações diferentes, cujas experiências são 

múltiplas e, por conseguinte, cujos polos de referência são diversos. A questão, de acordo com 

ele, que legitimamente pode se colocar é a de saber como se distribuem no interior do partido 

as diversas gerações presentes e, mais precisamente, qual o seu papel dentro dos organismos 

dirigentes que determinam a linha da formação256.   

 Ele nos oferece um exemplo verificado no Partido Comunista Francês, analisado pela 

historiadora comunista Annie Kriegel em sua obra Les communistes français, na qual ela 

considera coexistirem no interior do PCF três gerações sucessivas. Eliminando os filiados dos 

anos 1920-24, que considera uma “miscelânea” com motivações complexas e incertas, ela vê 

se sucederem uma geração da “bolchevização”, chegada ao partido nos anos 1924-1934, na 

época da luta de “classe contra classe”, do alinhamento com o Komirtern, da admiração 

incondicional pela República dos Sovietes, e uma geração da Frente Popular que, abandonando 

o comportamento da “cidadela sitiada”, se abre ao mundo exterior, integra-se na sociedade 

política e aceita os valores patrióticos e republicanos que o partido antes fustigava; por fim, 

vem uma geração da Resistência que ingressa no partido no quadro da luta nacional contra a 

ocupação, da primazia do antifascismo e da exaltação da nação257. Kriegel constata que a sua 

                                                      
255 SIRINELLI, Jean-François. “A Geração” In: AMADO, Janaína e FERREIRA, Marieta de Moraes (org.) Usos 
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256 BERSTEIN, Serge. “Os partidos”. In RÉMOND, René. (org.) Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora 
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primeira geração, a da bolchevização, constituiu até o fim dos anos 1960 o núcleo duro do 

partido.  

 Dito isto, se Laudo não era necessariamente um stalinista, com certeza carregava 

consigo uma experiência de militância cujos anos de formação remontavam à década de 1950. 

Não nos esqueçamos de que ele mesmo se caracteriza como um filho de comunistas, destarte 

uma origem social considerada legítima a priori quando confrontada com a do núcleo dirigente 

alagoano e as ressalvas que ele mesmo faz com Yuri Miranda e Nilsinho, sendo os dois filhos 

de contemporâneos seus até 1964.  

 

3.3 RUMO À PRESIDÊNCIA258 

 Em 15 de novembro de 1989, ocorreram as primeiras eleições diretas para a presidência 

da República. Houve mais de vinte candidatos, entre os quais Ulysses Guimaraes (PMDB), 

Leonel Brizola (PDT), Mário Covas (Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB, criado 

em 1988 por uma ala do PMDB, descontente com a diluição programática e a falta de 

vertebração deste partido) e Paulo Maluf (PDS). Segundo um novo dispositivo constitucional, 

o vencedor teria que alcançar maioria absoluta. Se isso não fosse possível, haveria um segundo 

turno com os dois mais votados. De acordo com Daniel Aarão Reis, para surpresa geral, 

chegaram à frente no primeiro turno dois outsiders: Fernando Collor de Mello, do Partido da 

Reconstrução Nacional, com 22,6 milhões de votos, 28% do total, e Luiz Inácio Lula da Silva, 

do PT, em coligação com o PSB e o PCdoB, com 11,6 milhões de votos, ou 16% do total. O 

resultado, na visão do autor, exprimia o desgaste não apenas de José Sarney, mas de todos os 

que dominavam o jogo político institucional desde fins dos anos 1970259. 

 Ainda de acordo com Aarão Reis, Collor, jovem, bom de verbo e de voto, empolgava 

as massas populares e seduzia as elites, a quem convencia pelo passado (jovem líder da Arena), 

pelas alianças políticas, pela posição social (proprietário de terras e de meios de comunicação) 

e, sobretudo, pelas propostas de abrir o país para o mercado internacional e enfraquecer o 

Estado regulador e intervencionista. Lula, por sua vez, era também um grande comunicador, 

com forte apelo popular, sobretudo entre os sindicatos que haviam protagonizado os 

                                                      
258 A opção de abordar as eleições presidenciais aqui e não no Capítulo IV – quando são analisados os processos 

eleitorais nos quais os pecebistas se empenharam – se deu pelo fato de que em 1989 as discussões sobre a 
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objetivos e, quando foi o caso, formar coligações. 
259 AARÃO REIS, Daniel. “A vida política” In: AARÃO REIS, Daniel (org.) História do Brasil Nação, vol. 5. 
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movimentos dos anos 1980. Seu programa comprometia-se com um conjunto de reformas 

radicais: a anulação da dívida externa, uma reforma agrária radical e a mudança das bases do 

modelo de desenvolvimento fundamentado nas desigualdades sociais260. Em síntese, para o 

autor, os dois, de formas diferentes, vocalizavam a frustração, o protesto e a esperança de dias 

melhores. 

Neste contexto, o PCB também lançou um candidato à disputa presidencial: o recifense 

Roberto Freire, deputado federal constituinte eleito em 1986. Mas os desafios enfrentados pelo 

Partido naquele momento não se resumiam apenas aos obstáculos de uma campanha política de 

grande alcance. Segundo Fabricio Pereira da Silva, no final dos anos 1980, nem os pecebistas 

mais otimistas conseguiam negar algo que já poderia ter sido diagnosticado há um bom tempo: 

o PCB passava por uma crise sem precedentes, em grande parte vivida pelos socialistas de todo 

o mundo, mas que no caso daquele partido se manifestava de forma própria – e especialmente 

intensa261. Ainda de acordo com Silva: 

 

Membros do “núcleo dirigente”, que haviam se dedicado a relativizá-la ou a 

negá-la abertamente, se viram obrigados a reconhecer dramaticamente que o 

partido corria graves riscos. É o que se depreende da seguinte declaração de 

Roberto Freire no princípio de 1989: “A noção de crise é muito cara aos 

marxistas. É a famosa tese de que nas crises surgem as situações mais 

avançadas: ‘a crise como parteira da história’. Essa crise, no entanto, pode não 

ser a parteira, mas talvez possa vir a ser nosso coveiro. É a crise não só do 

PCB, mas dos PCs no mundo inclusive dos que estão no poder.” Propunha-se 

uma “renovação” do partido, entretanto ainda não havia chegado o momento 

em que sua “essência” (o marxismo como doutrina, a forma leninista de 

partido, nome e símbolos) seria negada: “A questão do centralismo, 

compreendido como a adesão voluntária e disciplinada a um centro dirigente, 

é fundamental para qualquer partido. Para atuar na sociedade é fundamental 

uma ação coordenada e eficaz, e um membro de um partido revolucionário 

deve ser fiel a esse compromisso”262. 

 

 A divisão do partido, cujos sintomas começavam a aparecer, enxergou na campanha 

presidencial de Freire um fator unificador em relação aos que defendiam o apoio ao candidato 

do PMDB (numa reiterada opção pela “frente democrática”) ou ao candidato do PT (na prática 

seria a opção pela “frente de esquerda”). A candidatura própria de Freire poderia inspirar 

naquele momento o conjunto dos pecebistas a tentar superar as suas diferenças.  

 Paulo Moraes Taffarelo afirma que a justificativa oficial da candidatura própria se 

baseava em dois argumentos principais: o primeiro direcionado aos defensores da “frente 
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democrática”; o outro aos defensores da “frente de esquerda”. Constatava-se, por um lado, que 

a transição havia se encerrado, e que não se poderia reproduzir ad infinitum uma política 

adequada ao período de transição, mas que, agora, se mostrava defasada. Por outro lado, 

denunciava-se que a frente organizada pelo PT (com a exclusão do PDT e do recém-fundado 

Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB – dissidência do PMDB) tinha como condição 

a hegemonia daquele partido sobre seus demais integrantes (PSB e PCdoB). Uma vez mais 

vinha também à tona o argumento da dubiedade na relação do PT com o socialismo: o partido 

oscilaria entre um “ultra-esquerdismo dogmático” e um “distributivismo fundado na pequena 

propriedade”, enquanto o PCB defenderia claramente o socialismo, àquele momento com viés 

democrático e pluralista. Por fim, havia um outro argumento endereçado a ambos os setores em 

disputa: o partido não negava sua vocação “aliancista”, já que a eleição em dois turnos permitia 

que o primeiro se prestasse à apresentação da face própria do PCB à sociedade, enquanto no 

segundo seriam realizadas as alianças cabíveis263.  

 Em Alagoas, além do empenho dos pecebistas na campanha, um fato a ser observado é 

a atenção que a imprensa deu ao pleito, um efeito, talvez, do significado da primeira eleição 

presidencial direta em quase três décadas. Como já mencionado, Collor era herdeiro das 

Organizações Arnon de Mello, empresa responsável pelo jornal Gazeta de Alagoas. Dito isto, 

as outras candidaturas não tiveram quase nenhuma cobertura por parte da Gazeta, ao passo que 

o Jornal de Alagoas se tornou o canal através do qual os pecebistas alagoanos puderam expor 

as ações de campanha realizadas. 

 No final de janeiro, o Jornal de Alagoas informou que, por enquanto, o roteiro dos 

presidenciáveis não passaria pelo estado. Além de Collor, nenhum candidato planejava vir a 

Alagoas antes do início da campanha. O número de eleitores do estado e a própria candidatura 

de Collor aumentavam este desinteresse eleitoral. A exceção ficava por conta de Roberto Freire, 

que poderia participar da conferência do PCB em Maceió, no final de fevereiro264. Na mesma 

edição, o periódico apontou que o PCB era até aquele momento, o único partido de esquerda 

disposto a disputar isoladamente o primeiro turno das eleições presidenciais. Uma pitada de 

anticomunismo pode ser verificada quando o articulista afirma que se outros objetivos não 

tivessem, os pecebistas poderiam “ganhar espaços na imprensa e melhorar a imagem do partido 

com os brasileiros”265. 
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 Durante a Conferência Estadual Extraordinária realizada em Maceió, em fevereiro, 

Freitas Neto foi eleito o novo presidente estadual do Partido, enquanto Majella foi escolhido 

como presidente da direção municipal de Maceió. Além da escolha da nova direção partidária, 

a Conferência Extraordinária tomou importantes decisões para a vida dos comunistas 

alagoanos, que analisaram três documentos apresentados para discussão pela direção estadual. 

Eduardo Simões, presidente do PCB da Bahia, foi representante do Comitê Central na 

Conferência, tendo feito uma rápida palestra e trazido os informes da direção nacional do 

partido, entre eles, as articulações para a campanha do deputado Roberto Freire a presidente da 

República. 

Os 62 eleitos delegados para a Conferência decidiram que a nova direção estadual 

passaria a ser integrada por oito pessoas, sendo cinco titulares e três suplentes. Depois dessa 

decisão, aconteceu a eleição onde, além de Freitas Neto, estavam Anivaldo Miranda, Orlando 

Falcão, Cícero Péricles e Dênis Agra, estando na suplência Isaac Romão e Paulo Roberto de 

Oliveira, de Delmiro Gouveia, além de um representante do diretório de Colônia de Leopoldina. 

Já na municipal de Maceió, foi eleita uma direção de 10 membros, sendo sete titulares e três 

suplentes. O secretariado era composto por Geraldo Majella, Antônio Sapucaia e Rubens 

Jambo, também fazendo parte como titulares Roberval Tenório, Valter Policarpo, Ricardo 

Ramalho e José Lopes de Carvalho Júnior. Os suplentes da municipal de Maceió eram Elaine 

Moraes, Ivaldo Souza Filho e Régis Cavalcante. 

 Além do fortalecimento do partido em Maceió, a primeira reunião da nova direção 

regional do PCB definiu um plano de atuação para toda a Alagoas, visando a ampliação de 

diretórios em mais municípios. Outra decisão foi a criação de diversas comissões, entre elas a 

de Educação, que iria realizar cursos de formação, tanto em Maceió como em cidades do 

interior. Na semana seguinte, a mobilização do PCB era para o lançamento da candidatura a 

presidente da República do deputado Roberto Freire266.  

 O ato de lançamento teve a sua programação definida para os dias 8 e 9 de março, e, 

segundo informação de Freitas Neto, consistiria de encontros na seção local da OAB, com 

sindicalistas ligados à CUT e à CGT e contatos com representantes das classes empresariais do 

estado267. Em abril, Majella concedeu uma entrevista ao Jornal de Alagoas, criticando a 

candidatura do PT, a qual se pautaria pelo “equívoco de se manter em bases falsas de avaliação 

do quadro político nacional, como a polarização entre esquerda e direita”268. Continuou 
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afirmando, “o segundo equívoco dos petistas é o de trabalhar politicamente com a exclusão. Os 

candidatos a presidente da República Mário Covas e Leonel Brizola pertencem ao campo da 

esquerda, é bem verdade que não são marxistas, mas suas bases e orientação são na perspectiva 

da esquerda e do socialismo”269. 

Salientou Majella que o PCB estava com uma candidatura a presidente que, no campo 

da esquerda, era a mais avançada, pois Roberto Freire era o único que tinha se definido mais 

claramente pelo socialismo como alternativa de regime social e econômico para o Brasil. 

Concluiu que “a conquista das eleições diretas é um avanço muito importante para a 

consolidação da democracia em nosso país e principalmente a eleição em dois turnos, pois esta 

forma de eleição deixa os partidos políticos mais soltos para defenderem os seus programas e 

aprofundarem o debate político na sociedade brasileira”270. 

 A partir de junho, o Jornal de Alagoas abre um espaço quase que diário para a cobertura 

da campanha dos presidenciáveis. Nesse mês, o candidato a vice-presidente na chapa de Freire, 

o médico e pesquisador da área de saúde Sérgio Arouca, foi confirmado para participar da 

inauguração do comitê local de campanha do candidato comunista, em declaração dada por 

Anivaldo Miranda que, naquele momento, desempenhava a função de presidente interino do 

Partido. 

 Além da articulação política, Arouca procuraria manter contatos com as comunidades 

universitária, científica e com os médicos alagoanos, setores com os quais tinha maior 

identificação profissional. Ao jornal, Anivaldo Miranda afirmou que com a inauguração do 

Comitê, a campanha de Freire e Arouca ganharia um novo impulso em Alagoas. “Atualmente 

nós temos nos preocupado prioritariamente com a arrecadação de fundos, através de vendas de 

bônus, camisetas e adesivos, mas com a abertura do comitê, poderemos ampliar este 

trabalho”271. 

 A vinda de Arouca, confirmada para os dias 19 e 20 de junho, seria amplamente 

trabalhada nos meios de comunicação. Sua participação já estava confirmada em um programa 

de TV e cinco de rádios. “Nós também vamos aproveitar a vinda de Arouca para lançar a 

campanha no interior do Estado. Com o debate que ser realizará segunda-feira, em Arapiraca, 

o PCB será o primeiro partido a discutir a sucessão no Interior”, disse Cícero Péricles272. 
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 Em terras alagoanas, Arouca afirmou nas suas entrevistas que a candidatura do PCB não 

seria retirada para apoiar outro nome, a não ser que toda a esquerda sentasse na mesa, sem 

candidatura, para discutir uma proposta unificada. Arouca avaliou ainda que a colocação de 

Fernando Collor nas pesquisas refletia a insatisfação do povo contra tudo o que se apresentava, 

e disse que Collor era um candidato “imaginário”, não merecendo confiança nem na direita. 

Através dessa eleição, ele acreditava que o País definiria se sairia da crise ou entraria para a fila 

dos miseráveis273. 

 Em agosto, o dirigente nacional do PCB José Ferreira da Silva – o Frei Chico – irmão 

de Lula, esteve em Maceió em ato de campanha da candidatura Freire. À imprensa local, disse 

acreditar numa junção de partidos de esquerdas com o PMDB na campanha para a sucessão de 

Sarney. Explicou que já era militante do PCB antes de Lula fundar o PT, razão pela qual não 

apoiava a candidatura do irmão274. Frei Chico salientou durante um encontro com lideranças 

sindicais que “ainda nessa campanha eleitoral, haverá um momento em que as forças políticas 

que apoiam as candidaturas de Lula, Brizola, Covas, Roberto Freire e setores do PMDB, estarão 

trabalhando juntas”275.  

Ele respondeu afirmativamente quando questionado sobre o fato de haver algum 

constrangimento por ser irmão de Lula e estar fazendo campanha para Roberto Freire. 

Asseverou, contudo, que “as questões partidárias são maiores que as pessoais”. Mas disse que 

tanto Lula como Roberto Freire eram candidatos sérios e reafirmou a fé numa união das 

esquerdas, ainda que no segundo turno da eleição presidencial. 

Na avaliação de Frei Chico, a candidatura comunista era muito importante para o partido 

na medida em que divulgava o socialismo e desmanchava a ideia de anticomunismo que ainda 

assustava parte do eleitorado do País. Ele trabalhava como assessor de sindicatos e achava que 

o movimento sindical como um todo não estava engajado em nenhuma candidatura 

presidencial, a não ser nas áreas onde era forte a atuação do PT, que carregava a candidatura de 

Lula. “Grande parte dos sindicatos conserva os vícios corporativistas e tem como mais 

importante a negociação do acordo salarial”,276 condenou. 

 Também em agosto, o Jornal de Alagoas noticiou que o PCB via com preocupação uma 

proposta de greve geral apresentada por setores da Central Única dos Trabalhadores. Ainda em 

Maceió, Frei Chico afirmou que a ideia surgiu da avaliação equivocada de alguns setores – com 
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uma palavra de ordem dessa natureza, a burguesia se assustaria. Segundo ele, havia uma parcela 

do sindicalismo que se assustava com a perspectiva da greve geral e começou a trabalhar contra 

ela. 

Ele disse que as centrais do país não vinham cumprindo o papel de organizadoras do 

movimento sindical brasileiro, que continuava órfão de um ordenamento possível com uma 

central representativa. Ele afirmou que havia setores do PCB ligados à CUT e a CGT em vários 

estados, mas o projeto do partido passava pela formação de uma central única, como era o caso 

em outros países. “Só existe a divisão porque somos atrasados na forma de organização”277, ao 

mesmo tempo em que considerava que a nova Constituição trouxera mecanismos para viabilizar 

essa organização. A formação de uma central única não implicava necessariamente na unidade 

do pensamento sindical, e dentro de um organismo dessa natureza poderiam conviver e disputar 

diversas tendências. 

 Analisando o processo eleitoral de 1989 em Alagoas, Cícero Péricles de Carvalho 

apontou que o crescimento da candidatura de Collor a nível nacional, firmada na imagem de 

governador “moderno” e “moralizador”, ajudado, e muito, pela eficiente utilização da televisão 

como meio de comunicação e assumindo o amplo sentimento de rejeição ao governo Sarney, 

repercutiu em Alagoas, estreitando, por conseguinte, o espaço de outras candidaturas, 

principalmente as mais progressistas no espectro político nacional278. 

 Aliado a isso, uma eficiente máquina eleitoral foi concretizada pela aliança entre o 

governo estadual, liderado pelo vice-governador Moacir Andrade – o qual assumira a chefia do 

governo do estado após a renúncia de Collor – e os chefes políticos que controlavam os colégios 

eleitorais de quase todos os municípios do interior. Esta aliança buscou apoio no articulado 

discurso de Collor contra Sarney, trabalhando com a perspectiva de que sua eleição poderia 

trazer enormes benefícios para Alagoas, então marginalizado pelo governo federal. Segundo 

Carvalho, esta estratégia permitiu potencializar o sentimento bairrista que, alimentado por uma 

bem estruturada máquina de propaganda, resultou numa vitória esmagadora de Collor em 

Alagoas. 

 Terminado o primeiro turno, em sua edição de número 472, a Voz da Unidade publicou 

a deliberação dos pecebistas de apoiar o candidato do PT no segundo turno, defendendo a 

presença das forças democráticas progressistas no futuro governo. A Direção Nacional do PCB 

decidiu apoiar Lula contra o candidato vencedor do primeiro turno, Fernando Collor. A decisão 
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foi tomada logo após a Convenção Nacional de registro definitivo, que elegeu o novo diretório 

no plenário da Câmara de Deputados, em Brasília. Na oportunidade, a proposta de apoio a Lula 

foi apresentada pela Comissão Executiva Nacional. Juntamente com uma breve avaliação da 

campanha eleitoral dos comunistas e do quadro político formado para o segundo turno, foi 

lançada a proposta de formação de uma nova esquerda, capaz de aglutinar os que defendiam 

uma alternativa socialista renovada para o Brasil. A resolução política foi aprovada em bloco 

por unanimidade do plenário, mas a explicitação do apoio a Lula teve três votos contrários, com 

o argumento de que era preciso aguardar o resultado oficial e a negociação de um programa 

mínimo entre o candidato do PT e as demais forças do campo democrático e progressista279. 

  

Quadro 2 - Número de votos para presidente em Alagoas – 1º Turno280 

Candidatos a presidente da 

República 

Votos no estado Votos em Maceió 

Fernando Collor  

PRN 

554.612 111.389 

Luís Inácio Lula da Silva 

PT 

76.227 23.342 

Mário Covas 

PSDB 

67.240 31.590 

Leonel Brizola 

PDT 

63.071 18.564 

Ulisses Guimarães 

PMDB 

9.138 2.648 

Roberto Freire 

PCB 

5.674 1.508 

 

Com o título “A campanha eleitoral, o segundo turno e a nova esquerda”, a resolução 

política do Diretório Nacional do PCB aprovada em 19 de novembro constatava que a 

campanha eleitoral para a Presidência da República, desenvolvida num clima de amplas 

liberdades e com grande participação da sociedade, tinha representado extraordinária 

experiência democrática; nunca, no País, o debate político, a confrontação de ideias e propostas, 
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o comício e as diferentes e múltiplas formas de arregimentação eleitoral, isto é, o exercício 

concreto de direitos básicos da cidadania, havia mobilizado tantos milhões de brasileiros de 

todas as regiões e classes sociais281. 

Os resultados do primeiro turno constituíam rica manifestação de pluralismo e das 

demandas econômicas, sociais e políticas por parte da população. E a disputa do segundo turno, 

que já havia começado a ser travada, renovaria e ampliaria a mobilização de toda a sociedade, 

fator essencial de pressão democrática pela solução dos graves problemas nacionais e da 

viabilização das mudanças de interesse dos trabalhadores e do povo. Através da candidatura 

Freire/Arouca, o PCB exercera um papel distinto, renovador e significativo ao longo de toda 

campanha e deu expressiva contribuição política a essas conquistas da nova democracia 

brasileira. 

 Tendo em vista o objetivo da consolidação da democracia, o PCB entendia que o 

candidato Lula deveria empenhar-se em articular o apoio de amplas forças políticas e sociais, 

com base num programa mínimo, para o qual o Partido daria sua contribuição. Havendo 

recebido no primeiro turno uma votação que não foi majoritária, ele precisaria de apoio para a 

vitória no turno decisivo que lhe desse condições de governabilidade. A formação de um 

governo de ampla coalizão democrática era essencial para que ele pudesse encaminhar soluções 

para os graves e complexos problemas do País e para a reestruturação e o crescimento da 

economia com redistribuição de renda. 

Com a finalidade de contribuir para esses objetivos e com perspectiva de vitória 

eleitoral, o PCB deveria fazer articulações transparentes com outros partidos democráticos, 

progressistas e de esquerda. Sua participação na campanha da candidatura de Lula deveria 

envolver a mobilização da militância para os diversos atos eleitorais de maneira unitária e 

preservando a independência política e orgânica do Partido. 

Na oportunidade, o PCB demonstrava também seu entendimento sobre o significado 

histórico da vitória de Lula, que poderia ser fator importante para a formação de um novo bloco 

de forças comprometido com a democracia e com mudanças de interesse da maioria do povo 

brasileiro, particularmente daqueles que viviam do próprio trabalho. A disputa da sucessão 

presidencial colocava na ordem-do-dia o imperativo de amplo realinhamento das forças 

políticas. A exigência de governabilidade democrática, essencial para que se desse respostas às 

demandas de mudanças reiteradas pela maioria do eleitorado e essencial também para a 
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consolidação da democracia, dependeria, entre outros fatores, do papel de novas estruturas 

partidárias. 

O respeito e simpatia pela renovação do socialismo que a candidatura Roberto Freire 

expressou, pelo menos na visão dos comunistas, e que se manifestara em amplos segmentos da 

sociedade, apontaram a necessidade e a viabilidade de uma aglutinação política representativa 

de uma nova visão da esquerda, cujas características básicas eram o compromisso radical com 

a democracia e a priorização não corporativista dos interesses do mundo do trabalho articulados 

com os do mundo da cultura, bem como o apoio às grandes mudanças do pensamento e da ação 

do socialismo no plano internacional. O momento era muito apropriado para a formação dessa 

nova esquerda. 

Dessa maneira, o PCB dirigia-se a todos aqueles que se identificavam com essas 

características. O movimento ou aglutinação da nova esquerda deveria buscar respostas aos 

problemas do presente, dominados pela grave crise que o País atravessava e pela necessidade 

de que o próximo governo, em articulação com o Congresso e as forças políticas e sociais, 

encaminhasse um novo projeto de desenvolvimento com redistribuição de renda e justiça social. 

Mas esse movimento deveria ser guiado sobretudo por objetivos estratégicos que, baseados na 

aposta decidida na democracia, possibilitassem a conquista de um papel independente, 

construtivo e relevante de uma esquerda pluralista, combativa e moderna no Brasil do século 

21. A contribuição do PCB para a aglutinação da nova esquerda era parte do processo de 

renovação e fortalecimento do próprio Partido. 

 Na edição seguinte, o PCB sintetizou as condições através das quais endossaria o seu 

apoio ao PT. Para os comunistas, a eleição de Lula com apoio das forças democráticas e 

progressistas não era impossível, apesar da dianteira de Fernando Collor de Mello nas 

pesquisas. A elaboração de um programa de governo exequível, a ampliação das alianças e a 

mobilização popular poderiam – com muita luta – viabilizar sua vitória na sucessão 

presidencial282. No extenso Editorial publicado, apontava-se que, por mais sinuosa e ambígua 

que fosse a linha divisória entre os dois candidatos, o segundo turno da campanha eleitoral 

opunha as forças democráticas e progressistas do País, representadas através da candidatura de 

Lula, e os setores conservadores e reacionários que encapavam o nome de Collor. Em função 

do esquema de forças políticas e sociais que se apresentava, não existia um enfoque diferente 

para caracterizar as duas candidaturas. 
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Os resultados do primeiro turno, expressão da participação democrática de mais de 70 

milhões de brasileiros que compareceram às urnas, revelaram a fragilidade dos aparatos 

políticos tradicionais e das estruturas partidárias vigentes. Os dois candidatos que disputavam 

a etapa final da sucessão, cada qual no seu campo, apresentavam-se como oposição ao governo 

central e aos partidos até então majoritários, munidos de bandeiras de renovação, modernização 

e moralização. Segundo a matéria: 

 

Por essa razão, dentre outras, é um crasso erro supor que enfoques tipo 

“moderno versus arcaico” ou “esquerda versus direita” possam simplificar e 

decidir a grande batalha política em curso. Ambos os candidatos, para terem 

perspectivas de vitória, necessitam fugir às limitações impostas por perfis 

desse tipo. A questão é bem mais complexa283. 

 

Collor se apresentava com um discurso de corte socialdemocrata e procurava diluir seus 

compromissos à direita; o candidato do PT esforçava-se sinceramente para envolver o conjunto 

das forças democráticas e progressistas em sua campanha e demonstrar seus compromissos com 

as instituições democráticas. Os dois movimentavam-se em direção ao centro, aos setores 

democráticos e liberais, quando menos porque existia um segmento do eleitorado que precisava 

ser conquistado e tinha nos conceitos de democracia e liberdade seus valores de referência. 

Além disso, a governabilidade, sobretudo numa situação de crise como a que o País atravessava, 

dependia de uma composição de forças ampla no governo, qualquer que fosse o vencedor do 

pleito. Essas considerações, entretanto, não justificariam “mistificações ou tergiversações”. 

Em uma análise dos projetos, verificava-se que: 

 

Collor, por suas propostas e compromissos, é expressão de um projeto de 

modernização conservadora que pode deslocar do centro do poder 

oligarquias e elites tradicionais, mas serve ao grande capital. Mantém a 

exclusão das massas das decisões políticas e também as características 

principais do atual modelo econômico, concentrador de renda e capital, 

dependente e excludente. Lula, apesar das limitações de seu programa e 

proposta de governo, qualificou-se nas urnas para representar as aspirações do 

mundo do trabalho e da cultura no segundo turno. Sua viabilidade eleitoral, 

entretanto, sempre esteve e continua condicionada pela capacidade de 

expressar um projeto político nacional que articule o campo democrático e 

progressista e, simultaneamente, canalize as aspirações de mudanças da 

grande maioria do eleitorado. Isso exige um firme e explícito compromisso 

com a democracia como via para transformações econômicas e sociais284. 
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Concluindo: os comunistas apoiavam a candidatura de Lula com decisão, porém, 

reiteravam a necessidade de que ele apresentasse um programa de governo exequível, partindo 

do combate à hiperinflação, e articulasse um governo de ampla coalizão democrática para 

assegurar sua governabilidade. Assim, numa batalha eleitoral dificílima, a vitória de Lula seria 

– com muita luta – um objetivo plenamente realizável. 

No encontro que selou a aliança, dirigentes dos dois partidos discutiram a proposta de 

governo e o programa em uma reunião entre Roberto Freire e Lula, em Brasília. Frisando que 

“quer e precisa” da aliança com os setores progressistas para enfrentar o segundo turno, o 

candidato Lula destacou que o “governo de corresponsabilidade” defendido pelo PT coincidia 

com a ideia de um governo de ampla coalizão democrática propugnado pelos comunistas285. 

A necessidade dessa coalizão para garantir a governabilidade do País foi um dos pontos 

fundamentais colocados pelo presidente do PCB, Salomão Malina, e recebeu todo o apoio dos 

representantes do PT, preocupados com a difícil situação que o País enfrentava e conscientes 

de que as alianças eram fundamentais não apenas para ganhar a eleição, mas para poder 

governar. Participaram do encontro pelo PCB, além de Malina e Roberto Freire, os dirigentes 

Givaldo Siqueira, Antonio Rezk e o deputado Augusto Carvalho. Pelo PT, além do próprio Lula 

e Plínio de Arruda, estiveram presentes o presidente do partido, Luiz Gushiken, o deputado José 

Dirceu e o prefeito de Porto Alegre Olívio Dutra. A Prefeitura da capital gaúcha inclusive foi 

mencionada como um exemplo do governo onde PT e PCB estavam trabalhando juntos. 

Na discussão da pauta, a primeira preocupação do PT foi a de expor sua compreensão 

de que as alianças para o segundo turno e para garantir a governabilidade precisavam ser bem 

mais amplas do que foram no primeiro turno, o que significava abrir o leque até a esquerda do 

PMDB. Os dirigentes petistas destacaram ainda que os 13 pontos apresentados até aquele 

momento como programa constituíam apenas uma plataforma de campanha e que um programa 

concreto de governo deveria ser discutido e aprofundado com todas as forças coligadas, sem 

qualquer dificuldade. 

Malina, além da questão da governabilidade, colocou a urgência de um programa 

econômico para superar a crise, sob pena de que as massas, com a mesma força com que 

pudessem eleger um governo progressista, mudassem rapidamente de posição. Outro ponto 

fundamental sobre o qual não houve divergências foi o compromisso incontornável com as 

instituições democráticas e com a defesa da Constituição. O PCB reiterou sua posição 
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parlamentarista, ressaltando que a mudança de regime de governo antes do prazo previsto pela 

Constituição, antecipando o plebiscito, era golpismo. 

Freire, além de expor a resolução política aprovada na última convenção do PCB, 

assegurou sua disposição em participar efetivamente da campanha, ficando acertada sua 

participação nos palanques, ao lado de Malina. Foi destacado, entretanto, que a participação em 

atos unitários da campanha não prejudicaria a independência política e orgânica do PCB, que 

se reservava o direito de promover suas próprias iniciativas. Ou seja, o PCB estaria na 

campanha inclusive com um representante no seu comando operativo, mas não se integraria na 

Frente Brasil Popular, preservando sua própria identidade. 

Uma comissão do PCB – Malina, Freire e Rezk – participaria também do conselho 

político dos partidos que apoiariam Lula, e vários companheiros e aliados participariam dos 

grupos de discussão do programa de governo propriamente dito. Uma primeira orientação de 

campanha acertada na reunião era a de desmascarar os argumentos que insinuassem que o PT 

pretendia uma dualidade de poder, e de que, mantendo a unidade das forças progressistas, se 

evitasse o confronto com a direita. 

Em uma avaliação mais densa da experiência do PCB no primeiro turno do pleito 

veiculada no número 473 da Voz da Unidade, a síntese era que o Partido havia crescido na 

campanha eleitoral. O trabalho de organização, muitas vezes feito de forma voluntária, não 

trouxera melhores resultados nos últimos quatro anos. “Bastaram quatro meses de campanha, 

com um candidato preparado e com visões claras da realidade nacional, para devolver a vida e 

a esperança ao PCB”286. 

Segundo a análise, podia-se afirmar convictamente que o PCB havia sido vitorioso 

nessas eleições. Com efeito, provaram não serem um gueto, nem tampouco uma religião. Eram 

um movimento político em condições de discutir com toda a sociedade os reais problemas 

brasileiros e as suas soluções, de acordo com uma ótica socialista renovada. Em todo o país, a 

campanha eleitoral ampliou os horizontes partidários, ao mesmo tempo que aumentou sua 

responsabilidade como comunistas. Se, por um lado, a campanha Freire/Arouca trouxe de volta 

ao partido antigos militantes, sobretudo intelectuais, e ampliou as filiações e a militância, trouxe 

a todos os organismos partidários e a cada um dos comunistas do PCB a tarefa de melhor 

organizar e educar seus quadros. 

Se houve ganho em influência, principalmente entre os estudantes e formadores de 

opinião, isso não lhes permitia descuidar das reais tarefas de um partido socialista que desejava 
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ser revolucionário. Era da maior importância o espaço conseguido, seja junto aos trabalhadores, 

junto à classe média e, o mais importante, junto aos meios de comunicação de massa. Mas as 

eleições eram passadas. Competia-lhes, a partir de então, levar adiante as tarefas diárias: 

legalizar o Partido nos estados e municípios; organizar os quadros e inserir o PCB nas lutas 

populares, priorizando a inserção do Partido e de seus militantes no movimento sindical. Não 

em cargos de direção apenas, mas principalmente no dia-a-dia dos trabalhadores, com vistas ao 

fim do sectarismo e do corporativismo. Esta seria a próxima tarefa antes das eleições de 1990, 

quando as especificidades locais deveriam dar uma nova conotação ao processo eleitoral. Da 

tática que cada organismo adotaria em seu estado, disso dependeria o sucesso do partido. Uma 

coisa, entretanto, já estava comprovada: em eleições não havia lugar para amadorismo. Eleição 

era, acima de tudo, planejamento, organização, iniciativa e combatividade287. 

No início de dezembro, houveram as adesões do PDT e do PSDB à campanha de Lula 

no segundo turno. Em uma matéria da Voz da Unidade, assinada por Cynthia Peter, intitulada 

“Os acordos possíveis”, era celebrada a aliança salientando que “finalmente as forças 

progressistas se uniram em torno da candidatura de Lula: PDT, PSDB e PCB estarão juntos 

com os partidos da Frente no mesmo palanque”288. Depois de um fim de semana inteiro de 

reuniões, a executiva do PSDB finalmente havia divulgado a posição oficial do partido em 

apoio ao candidato da Frente Brasil Popular. A nota limitava-se a recomendar o voto em Lula 

e dizia que a participação na campanha eleitoral ocorreria “de acordo com circunstâncias que 

facilitem ou dificultem a ação política comum em cada região”289. 

O candidato do PDT no primeiro turno, Leonel Brizola, parecia disposto a entrar de 

cabeça na campanha de Lula, a quem chamou para conversar após o debate dos candidatos 

exibido na televisão. Satisfeito com as declarações do candidato petista de que se orgulhava de 

suas alianças, e com o anúncio público da inclusão dos CIEPs no programa de governo, Brizola 

imediatamente formalizou o acordo. Evidentemente, a concordata havia se dado em torno de 

um programa de campanha, não de governo, como frisou o presidente em exercício do PDT, 

Doutel de Andrade. “O assunto não foi colocado, não se estabeleceu participação na futura 

administração – primeiro é preciso ganhar a eleição”290, disse ele. Entretanto, o PDT acreditava 

que era do interesse do PT demonstrar que poderia contar com quadros experientes, entre eles 

os do partido de Brizola. 
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Segundo Doutel, as divergências existentes entre PT e PDT eram tão somente de 

metodologia. Isso significava que Brizola não se constrangeu ao aceitar que os pagamentos da 

dívida fossem imediatamente suspensos, como queria o PT, embora o PDT pregasse uma 

suspensão negociada com os credores. Da mesma forma, aceitou que as concessões de TV 

fossem apenas revistas – e não cassadas, como o PDT defendia. 

Na verdade, da mesma forma como Brizola havia assinado os “13 pontos” do PT, Lula 

rubricou todas as folhas da proposta do PDT para formulação de um programa mínimo para a 

aliança entre os dois partidos. Ou seja, na prática, tudo isso foi uma mera formalidade em torno 

de princípios gerais e não significou um compromisso concreto com qualquer proposta acabada. 

Na avaliação de Brizola, não era mais possível perder tempo. A aliança foi divulgada para mais 

de 5 mil participantes do encontro do PDT no Rio Grande do Sul, e Brizola deveria, a partir de 

então, manter ativa participação na campanha de Lula, apesar de suas desavenças com o 

candidato a vice José Paulo Bisol. 

O partido dos tucanos, ao contrário, apegou-se ao programa como álibi para a 

morosidade com que costurou seu apoio a Lula. Na nota oficial da Executiva, inclusive, havia 

menção explicita à diferença entre os dois programas logo no segundo parágrafo. Além disso, 

o PSDB pedia aos partidos da Frente que condenassem todas as formas de violência na 

campanha e que assumissem compromisso de “rigoroso respeito à Constituição”. A nota do 

PSDB criticava, ainda, a prática de vetos da Frente Brasil Popular e dizia aguardar sua 

reconsideração formal; encerra reafirmando posição pelo parlamentarismo e pela social-

democracia. 

Para Artur da Távola, deputado pelo PSDB do Rio de Janeiro, a questão principal para 

o PSDB era a manutenção de sua identidade doutrinária, daí os termos da nota, que acabou 

aprovada por unanimidade. Essa convergência forçada juntou, no mesmo saco, os que 

defendiam a adesão incondicional a Lula e os que não queriam apoiá-lo: “o caminho foi mais 

demorado, mas o mais acertado, pois evitou qualquer fratura no partido”291, frisou Távola. O 

senador Mário Covas, logo após a reunião, evitou declarar se subiria ou não nos palanques de 

Lula. “A questão da participação ou não na campanha não me parece o mais fundamental”, 

disse o senador. “Explicitamente, pedirei votos para Lula onde estiver; qualquer outro passo 

depende de uma série de fatores”, desviou ele. 

Na verdade, a posição do PSDB mascarava o dilema de poupar o partido do vexame de 

apoiar Collor, mas sem atender aos reclamos da esquerda. O PSDB não poderia perder a 

                                                      
291 Idem. 
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oportunidade de ser oposição ao governo, por conta da situação do partido em São Paulo, no 

caso de Lula ser eleito, e por isso Covas foi bem claro: “Essa é nossa posição face ao evento 

eleitoral que se esgota no dia 17 de dezembro, e não significa nenhum compromisso para o 

futuro”292. 

Em Alagoas, Cícero Péricles de Carvalho chama a atenção para um fato inusitado, 

explicável segundo ele, pelo antagonismo regional: o apoio de setores conservadores liderados 

pelo senador Divaldo Suruagy à candidatura de Lula. O então deputado federal pelo PFL José 

Thomás Nonô afirmou em entrevista ao jornal Última Palavra que em Alagoas haveria uma 

disputa entre o “PC” e o “PCC”: 

 

Teremos o Partido de Collor lutando para tomar os votos do Partido Contra 

Collor. Pelo Brasil afora, Lula deverá classificar Collor e seus aliados da 

direita de agentes do latifúndio e do capital internacional, responsáveis pela 

manutenção da atual política econômica no país. Aqui, Lula já pode contar 

com votos garantidos de direitistas confessos. Caso a Frente Brasil Popular 

adote uma postura de flexibilidade, a votação desses setores estranhos aos 

militantes petistas pode ser dilatada293. 

 

 Tal fato não aconteceu e Alagoas deu o maior índice de aprovação à candidatura 

conservadora de Collor entre os estados brasileiros, ainda que sobre este resultado pesassem as 

denúncias de fraude eleitoral. A campanha da oposição, no segundo turno, restringiu-se a capital 

e ainda assim foi derrotada. 

 

Quadro 3 - Número de votos para presidente em Alagoas – 2º Turno294 

Candidatos a presidente da 

República 

Votos no estado Votos em Maceió 

Fernando Collor  

PRN 

682.989 153.737 

Luís Inácio Lula da Silva 

PT 

214.890 73.317 

 

 A derrota nas eleições presidenciais não foi o único motivo a se lamentar para os 

pecebistas. Na Europa, o mundo socialista passava então por grandes traumas, os quais, nos 

dois anos seguintes, redefiniria a geopolítica mundial de uma maneira que nem o mais 

                                                      
292 Idem. 
293 CARVALHO, Cícero Péricles. Alagoas 1980-1992: A esquerda em crise. Op. cit., p. 56. 
294 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Resultado das eleições para presidente. Maceió: 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 1989. Visitado em 21/01/2017. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_da_Frente_Liberal
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pessimista militante ou simpatizante da causa comunista em qualquer parte do globo jamais 

poderia imaginar. 
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4 O PCB, O SINDICALISMO E OS MOVIMENTOS SOCIAIS (1980 -1990) 

 

 Uma das principais características do PCB alagoano nas décadas de 1950 e 1960 foi, 

sem sombra de dúvida, a sua atuação no movimento operário. Sua capacidade de mobilização 

e direção à época, lhe permitiram exercer uma hegemonia entre os sindicatos de trabalhadores 

urbanos no estado, além do papel preponderante assumido na formação dos primeiros 

organismos sindicais rurais a partir de 1963. Com efeito, era o Partido a principal corrente de 

esquerda no Comando Geral dos Trabalhadores de Alagoas295. Com o golpe, a interferência no 

movimento sindical por parte do governo militar interrompeu a experiência vivenciada na 

primeira metade da década de 1960, seja com a prisão dos seus principais líderes – alguns dos 

quais tiveram que sair do estado posteriormente – e, no caso específico dos sindicatos de 

trabalhadores rurais, com a intervenção direta na montagem das suas direções. 

 Quando o PCB alagoano se reestruturou no início dos anos 1980, se por um lado 

conseguiu ao longo da década se inserir, paulatinamente, na esfera política, galgando espaços 

de atuação sobretudo depois de conseguido registro legal em 1985, o inverso ocorreu com a sua 

presença nos movimentos sociais de uma forma geral e no sindical de maneira específica. Isso 

pode ser verificado na própria documentação produzida, onde as menções ao trabalho sindical 

são sempre feitas no tocante ao planejamento, para em seguida virem os balanços, quase sempre 

negativos, acerca do trabalho realizado. Resgatar a atuação sindical do PCB alagoano na década 

de 1980 requereu captar as pequenas pistas deixadas nos documentos produzidos, além de 

recorrer indiretamente às publicações dos sindicatos com os quais o Partido manteve estreitas 

relações. Essa dificuldade de reconstituição por si só já oferece um indicativo dos problemas 

enfrentados na condução de uma esfera estratégica, como era a sindical para uma agremiação 

como o PCB, que pensava a si próprio como a representação por excelência da classe operária. 

 Nas linhas que seguem, veremos como a mudança na configuração socioeconômica do 

estado afetou diretamente as aspirações e as condições do Partido de influir no terreno dos 

movimentos sociais. 

 

 

 

                                                      
295Sobre a relação do PCB com os trabalhadores urbanos na década de 1950 em Alagoas, ver MOURA, Anderson 

Vieira. Comunistas e trabalhadores urbanos em Alagoas (1951-1961). Dissertação (Mestrado em História). 

PPGH-UFPE, Recife, 2012. Sobre a relação do PCB com o CGT, ver COSTA, Rodrigo José. “Trabalhadores, 

greves, campanhas e repressão em Alagoas (1961-1964)” In: Revista Mundos do Trabalho. Vol. 5, n. 10, julho-

dezembro de 2013, p. 125-144. 
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4.1 O PCB, O “NOVO SINDICALISMO” E A CUT 

 Depois do “milagre econômico” do início da década, o modelo econômico da ditadura 

entrou numa crise evidente no final dos anos 1970, e as dissidências cresceram no interior do 

próprio bloco de poder. Os militares iniciaram, então, uma transição lenta e gradual para a volta 

dos civis ao poder. A intenção de controlar o processo pelo alto ficava evidente na forma 

limitada das medidas “liberalizantes” como: o fim do AI-5, em 1978, a anistia política, em 

1979, e a reorganização partidária. Esse projeto de transição enfrentaria, entretanto, uma 

vigorosa tensão contrária com o crescimento da ação organizada dos trabalhadores através dos 

movimentos sociais. 

 De acordo com Ricardo Antunes e Marco Aurélio Santana, entre as décadas de 1970 e 

1980, o movimento operário e sindical no país viveu um momento de extrema importância para 

sua história: “Após o duro impacto do golpe militar de 1964, que lhe havia deixado pouco 

espaço de ação, o sindicalismo de corte classista voltava à cena, cobrando a ampliação dos 

espaços para a representação dos interesses da classe trabalhadora”296.  

 Ainda de acordo com estes autores, o momento de ressurgimento do sindicalismo 

nacional foi caracterizado, em uma de suas dimensões, pela concorrência de projetos políticos 

e sindicais entre setores da esquerda. Fruto dessa nova conjuntura, o “novo sindicalismo” era 

produto da confluência de variadas posições que se enfrentavam:  

 

Ele propugnava uma ruptura com o passado, que teria sido de “colaboração 

de classe”, “reformista”, “conciliador”, “cupulista” etc. Direcionando muitas 

de suas críticas à estrutura sindical, o “novo sindicalismo” propunha “romper” 

com ela, articulando-se por vias alternativas. Caminhando nessa direção, 

organizou-se a Central Única dos Trabalhadores (CUT), que a um só tempo, 

era fruto e motor do “novo sindicalismo”297. 

 

 Quando os metalúrgicos do ABC paulista entraram em greve em 1978, abrindo caminho 

para a paralisação que se seguiu em outras categorias, eles rompiam com os limites estreitos 

estabelecidos pela lei antigreve, com o arrocho salarial e o silêncio geral ao qual havia sido 

forçada a classe trabalhadora desde a instauração da ditadura, particularmente após 1968 – ano 

das greves de Contagem e Osasco. Um dos fatores importantes para a deflagração do 

movimento foi, sem dúvida, a denúncia de que o regime militar, em 1973 e 1974, maquiara os 

                                                      
296 ANTUNES, Ricardo e SANTANA, Marco Aurélio. “Para onde foi o ‘novo sindicalismo’? Caminhos e 

descaminhos de uma prática sindical” In: REIS FILHO, Daniel Aarão, RIDENTI, Marcelo, MOTTA, Rodrigo 

Patto Sá (orgs.). A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p. 128. 
297 Idem. 



121 

 

índices de inflação, mascarando o verdadeiro patamar do custo de vida298. A campanha salarial 

de 1978 em si não trazia nenhuma novidade e acabou como as anteriores, homologando-se os 

índices oficiais. Porém, a estratégia dos trabalhadores residia em desmascarar todo o processo. 

A política do sindicato, então, era trazer a público o que seria uma farsa de participação gerada 

pelo governo e deixar um vazio em termos da parte referente à representação dos trabalhadores.  

 Após a greve de 1978, tornaram-se possíveis outras mobilizações, em um processo que 

se consolidou e se ampliou com as greves de metalúrgicos em 1979 e 1980, às quais, em volume 

ainda maior que na anterior, incorporaram-se outras categorias (bancários, petroleiros, 

professores, etc.) em todo o país, em uma verdadeira ascensão da classe trabalhadora no Brasil 

do período. 

 Marco Aurélio Santana aponta que a posição do PCB acerca da greve, e de outros 

movimentos que se espalhavam pelo país, desdobrou-se no plano sindical e no plano político 

geral. No primeiro, a perspectiva comunista era de uma análise positiva da greve, devendo 

evitar, contudo, o triunfalismo, evitando-se cair nos erros do passado. Acerca do segundo, o 

partido avaliou que o regime apresentava crescente debilitamento explicitado pelo ascenso dos 

movimentos populares em busca de seus direitos. Assim, esses movimentos e as lutas operárias 

teriam aberto uma primeira brecha em uma área das mais sensíveis do sistema299.  

 O ano de 1979 veria se desenvolver e aumentar a participação dos trabalhadores no 

cenário político nacional. Desde a greve de 1978 o movimento se desdobrara, espalhara e 

atingira diversas categorias e diversos estados. Maria Helena Moreira Alves afirma que em 

1979, as greves foram empurradas para as ruas; os trabalhadores tiveram assim de organizar 

piquetes e enfrentar a polícia nas ruas das grandes cidades. Um novo esquema de organização 

e preparação de greves desenvolveu-se em 1979, com a greve dos metalúrgicos de São Bernardo 

e Diadema. Ainda segundo a autora, ampliara-se significativamente o alcance das 

reinvindicações dos trabalhadores: praticamente todas as categorias desejavam sobretudo 

melhores salários e condições de trabalho; alguns grupos, entretanto, demonstravam, além 

disso, interesse em pressionar o Congresso pela aprovação de novas leis: 

 

Os professores, por exemplo, continuavam reivindicando a aprovação de seu 

estatuto. Os médicos queriam integrar-se à legislação trabalhista geral, para 

terem contrato de trabalho e acesso a benefícios sociais. Os operários da FIAT 

                                                      
298 SANTANA, Marco Aurélio. “Trabalhadores em movimento: o sindicalismo brasileiro nos anos 1980-1990” In: 

FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília de Almeida Neves (orgs.). O tempo da ditadura: regime militar e 

movimentos sociais em fins do século XX. 4ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. (O Brasil 

Republicano; v. 4) 
299 SANTANA, Marco Aurélio. Homens partidos: comunistas e sindicatos no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2001, 

p. 185. 
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fizeram uma greve contra demissões, e posteriormente outra para forçar a 

empresa a readmitir um de seus principais líderes e dar estabilidade no 

emprego aos membros da comissão de fábrica. Tais exigências demonstravam 

que os trabalhadores cada vez mais se rebelavam contra as limitações da CLT. 

Questões como estabilidade no emprego, imunidade sindical para os membros 

das comissões de fábrica e direito de representação sindical nas oficinas 

configuravam um desafio direto às leis trabalhistas. Embora em muitos casos 

se dispusessem a discutir níveis salariais e condições de trabalho, em hipótese 

alguma os empregadores queriam negociar questões de representação sindical 

ou estabilidade no emprego300.   

 

Alves conclui que o ano de 1979 foi decisivo para a oposição à Ditadura como um todo. 

No processo de apoio aos grevistas estabeleceu-se uma rede funcional de alianças entre as 

organizações de base, os movimentos sociais ligados à Igreja e os sindicatos. A isto veio 

acrescentar-se o papel da oposição de elite, defendendo os grevistas e pressionando o governo 

a devolver os sindicatos aos dirigentes eleitos. Além disso, a Igreja Católica deu apoio decisivo 

aos metalúrgicos em abril e maio de 1979, chegando a permitir-lhes a utilização da catedral 

como sede sindical temporária301.  

Em abril de 1980, uma nova greve dos metalúrgicos do ABC apresentou de forma clara 

não só as disposições de governo e empresários, mas, sobretudo, as limitações e restrições às 

quais se submetia o movimento operário e sindical brasileiro. Mais ainda, abriu uma clara 

distinção na lógica de ação dos diversos grupos que militavam no movimento; distinção que 

informará a atuação e relação desses grupos ao longo de toda a década de 1980302. A paralisação 

concentrou-se na região do ABC paulista, sob a liderança de Lula. Thomas Skidmore assinala 

que, “desta vez o Ministério do Trabalho estava determinado a manter o controle do front de 

São Paulo, por isso apelou diretamente para o Tribunal do Trabalho, que decidiu em favor dos 

patrões”303. 

O historiador estadunidense assevera ainda que naquele momento eram maiores os 

riscos para o governo militar.  O presidente Figueiredo, há apenas um ano no poder, estava 

lutando para reconquistar o controle sobre os acontecimentos em São Paulo. Após uma semana, 

o ministro do Trabalho, Murilo Macedo, declarou a greve ilegal e desfechou violenta ação 

repressiva. A área de greve foi tomada pela polícia, pela inteligência do Exército e pelos agentes 

de segurança; os piquetes foram atacados e centenas de trabalhadores, presos. O ministério 

                                                      
300 ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964-1984). Bauru: Edusc, 2005, p. 305. 
301 Ibidem, p. 310. 
302 SANTANA, Marco Aurélio. Homens partidos: comunistas e sindicatos no Brasil. Op. cit., p. 203. 
303 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo, 1964-1985. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 435. 



123 

 

interveio nos sindicatos e destituiu seus dirigentes, inclusive Lula, que ficaram presos durante 

um mês. Em seguida, o governo proibiu as empresas de negociarem diretamente304. 

A greve continuou e mais uma vez o público simpático ao movimento levantou dinheiro 

e forneceu comida aos trabalhadores parados. Políticos e ativistas da esquerda, até alguns do 

centro, se manifestaram em favor dos grevistas. A prisão de Lula e de outros líderes sindicais 

apenas fazia aumentar sua fama. No início de maio, após 41 dias de greve, os operários voltaram 

ao trabalho com suas reivindicações não atendidas305. 

 Em maio de 1980, a Voz da Unidade publicou uma matéria na qual reafirmava o apoio 

à greve, reconhecia o revés parcial, fazia campanha pela liberdade de Lula e insistia na luta 

contra a Lei de Segurança Nacional306. A preponderância conquistada pelo PT ao longo das 

greves de 1978, 1979 e 1980 é visível nas matérias veiculadas no jornal comunista, que a partir 

de um determinado ponto começa a ver com reservas a projeção que o Partido dos 

Trabalhadores começava a ganhar no cenário nacional.  Ironicamente, era através das condutas 

do seu rival na condução do movimento dos trabalhadores que o PCB encontrava as respostas 

para as suas debilidades no movimento operário, como bem expressa uma matéria assinada por 

David Capistrano Filho, no número 18 da Voz, na qual afirma que a “experiência ensinou aos 

comunistas que só com autonomia e liberdade o sindicato reforça e amplia sua organização e 

luta”307. 

 Com o fim do ciclo grevista de 1978-80, começou-se a delinear um encontro nacional 

de entidades representantes dos trabalhadores. A comissão nacional encarregada de conduzir 

os preparativos para a I Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras reuniu-se em maio de 

1981, pela primeira vez após ser eleita, em março daquele ano. Com a participação de entidades 

sindicais de 16 estados, a reunião foi realizada na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Paulo e deliberou sobre a pauta, os critérios de proporcionalidade e o texto convocatório para 

participação na Conclat, marcada para os dias 21, 22 e 23 de agosto308. 

Nessa oportunidade, permaneceram os temas apresentados no anteprojeto da Conclat, 

formulado pela Unidade Sindical, agrupados nos seguintes pontos: Direito ao Trabalho, 

Sindicalismo, Previdência Social, Política Salarial e Econômica, Política Agrária e Problemas 

Nacionais. Sua discussão deveria orientar as reuniões preparatórias das diversas categorias de 

                                                      
304 Ibidem, p. 436. 
305 Idem. 
306 “Os comunistas do ABC e a greve” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 08, 22/05 a 28/05/1980, p. 21. 
307 CAPISTRANO FILHO, David. “Sem unidade movimento sindical não avança” In: Voz da Unidade. São Paulo, 

nº 18, 01/08 a 07/08/1980, p. 10. 
308 “Conclat, em defesa do emprego e da democracia” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 57, 22/05/1981 a 

28/05/1981, p. 11. 
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trabalhadores urbanos e rurais de todo o país, a partir dos quais seriam indicados os delegados. 

Segundo matéria veiculada na Voz, o principal objetivo do encontro residia em: 

 

A Conclamação para Participação na I Conclat assinada por 192 entidades 

acentua como fato importante nas lutas dos trabalhadores hoje, é a disposição 

para enfrentar esta ofensiva do governo e dos patrões frente às consequências 

dessa política recessiva. Destaca a negativa dos operários de São Bernardo à 

redução das jornadas de trabalho e dos salários e, mais recentemente, a greve 

de mais de três mil trabalhadores da Fiat Diesel contra o desemprego e pela 

readmissão dos trabalhadores naquela empresa, com estabilidade de um ano, 

reforça a disposição de defender seus interesses309. 

 

Ao longo dos meses que precederam o evento, os pecebistas intensificaram os debates 

sobre os rumos a serem tomados pelo movimento sindical brasileiro. A tônica da unidade era 

frequentemente evocada nos longos artigos veiculados no jornal do PCB. É através de outro 

artigo, assinado por David Capistrano Filho, que podemos visualizar as expectativas que os 

comunistas traziam para a Conferência. Segundo o articulista, “muitos sindicalistas acham que 

discutir política e economia não são tarefas da Conferência, mas dos partidos. E para os 

comunistas, isso seria amesquinhar esse encontro”310. Uma semana antes da realização do 

evento, uma outra matéria traz em seu título qual a convicção dos pecebistas sobre a Conclat: 

“Conclat deve unir e mobilizar trabalhadores contra o regime”311. 

 Foi com imenso júbilo que a edição número 70 saudou a abertura da Conclat no dia 21 

de agosto. Segundo seu editorial: 

 

Reúnem-se os trabalhadores brasileiros, das mais diversas categorias 

profissionais, dos mais distantes pontos do território, na I Conferência 

Nacional da Classe Trabalhadora – CONCLAT. O simples fato de haver essa 

reunião nacional das mais expressivas forças do sindicalismo brasileiro – após 

18 anos de isolamento imposto pela ditadura – permite retomar as melhores 

tradições do movimento operário e criar condições para o avanço de suas lutas 

e para a conquista de importantes vitórias. Tratando-se de uma primeira 

reunião nacional após a longa noite ditatorial, num encontro de forças e 

correntes diversas, é natural que existam conflitos de opiniões e divergências, 

no modo de encarar a saída para os problemas que angustiam o povo 

brasileiro312. 
 

                                                      
309 Idem. 
310 CAPISTRANO FILHO, David. “Conclat: sucesso, só com um debate amplo” In: Voz da Unidade. São Paulo, 

nº 62, 26/06/1981 a 02/07/1981, p. 12. 
311 “Conclat deve unir e mobilizar trabalhadores contra o regime” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 69, 14/08/1981 

a 21/08/1981, p. 8-9. 
312 “Conclat – vitória dos trabalhadores” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 70, 21/08/1981 a 27/08/1981, p. 1. 
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Esses conflitos e divergências, contudo, não diminuiriam em nada a importância 

histórica do evento. Exigia-se, pois, dos sindicalistas mais consequentes, um esforço unitário 

redobrado, na certeza de que somente pela construção de uma plataforma comum de luta e pela 

superação da dissensão de grupos e antipatias pessoais, seria possível fazer avançar o processo 

de conquistas do proletariado. 

O importante é que reunidas estavam as mais combativas lideranças e as mais destacadas 

organizações sindicais da cidade e do campo, para examinar a realidade brasileira, para unir 

numa coordenação única o movimento sindical e propor alternativas à própria sociedade. 

Segundo a ótica pecebista, o país se encontrava mergulhado na mais grave crise de sua história, 

em consequência da política adotada pelos golpistas de 1964. Aos representantes dos 

trabalhadores, reunidos na Conclat, competia estudar e propor medidas destinadas a 

desenvolver a economia nacional, estrangulada pela política recessiva imposta pelo Fundo 

Monetário Internacional e aplicada pelo Ministro da Economia, Delfim Neto313. A eles, 

delegados da Conferência, caberia conduzir a luta pela reconquista da plenitude das liberdades 

democráticas, com a revogação da legislação autoritária ainda existente. Por fim, deviam 

conduzir a luta do povo brasileiro pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte 

destinada a criar um pacto social que refletisse a presença majoritária dos trabalhadores na 

sociedade, com a garantia de seus direitos, e que permitiria o desenvolvimento nacional 

autônomo, a reforma agrária e o bem-estar social. 

 Concluído o evento, na semana posterior, um artigo no periódico comunista caracterizou 

a Conferência da seguinte maneira: 

 

Foram três dias de agitadas discussões, onde o plenário – apesar de tenso e 

agressivo – impôs a vontade da maioria dos delegados: a unidade e a 

independência do movimento sindical. A diversidade de opiniões não 

impediu, ao final, a formação de uma coordenação política nacional para 

constituição da CUT, representando sindicatos urbanos e rurais, reunindo as 

lideranças mais expressivas de todos os estados do país314.  

 

 Das principais resoluções definidas pelos 5200 delegados presentes à I Conclat – 

representando 1126 entidades de todos os estados do Brasil – a formação de uma Comissão 

Pró-CUT (Central Única dos Trabalhadores) foi a principal deliberação. Entre as atribuições da 

Comissão, a qual contava com 54 membros, dos quais 23 da área rural, estava a preparação e 

                                                      
313 Idem. 
314 “Entre vaias e aplausos, nas discussões prevaleceu a unidade” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 71, 28/08/1981 
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convocação de um novo congresso para agosto de 1982. A Conferência contara ainda com o 

apoio e solidariedade de diversos sindicalistas internacionais, de representantes de entidades 

democráticas como José Gregori da Comissão de Justiça e Paz, Ricardo de Carvalho da 

Associação Brasileira de Imprensa. Aldo Rebelo da União Nacional dos Estudantes e os 

deputados Ulisses Guimarães, Antonio Resk, Alberto Goldman, Audálio Dantas e Roberto 

Freire, todos do PMDB315. 

 Além da criação da Comissão Pró-CUT, foi estabelecido que no dia 1º de outubro 

ocorreria um dia nacional de lutas, o qual consistiria em vários movimentos no país, conforme 

o grau de mobilização e conscientização de cada região, que seriam simultâneos à entrega das 

resoluções dos trabalhadores ao governo, tendo este último um prazo para responder às 

reivindicações até o dia 15 de novembro.  

 Em Maceió, o Dia Nacional de Luta foi marcado pela realização de um ato público em 

frente à Assembleia Legislativa que contou com cerca de 500 pessoas. A intervenção mais 

contundente foi a do representante da União das Nações Indígenas, Hibes Menino de Freitas. 

Ele garantiu que não deixaria nunca de participar daquele dia Nacional de Luta, porque “não 

sou só um trabalhador, mas também sou um índio que ao lado de meus companheiros vive 

massacrado e oprimido por esse governo. Para o governo seria interessante que o índio 

continuasse numa tanga para poder ser cada vez mais trucidado dentro das selvas. Não 

queremos ser tratados como bichos, queremos ser tratados como gente”316. 

 Escrevendo para a Voz da Unidade em duas oportunidades, o secretário geral do PCB, 

Giocondo Dias, ponderou a respeito do momento em que o país vivia – do ponto de vista da 

luta dos trabalhadores. Em uma matéria publicada no fim de outubro de 1981, asseverou que 

uma das características da transição pela qual passava a sociedade brasileira era a emergência 

de movimentos sociais que, sem possuírem a marca de movimentos de massa, inseriam-se no 

bojo de uma ampla contestação cultural e/ou social dos padrões ideológicos vigentes. Para ele, 

os comunistas deveriam refletir largamente sobre estes movimentos, afinal, “em si mesmos, 

eles são fenômenos que quase sempre, acompanham processos de mudanças políticas rápidas 

e, de alguma maneira, indicam mutações sociais mais profundas” 317. 

Os pecebistas não poderiam se opor, portanto, nem à inovação cultural e/ou social, muito 

menos à livre expressão das minorias. Seriam essas minorias que ativariam movimentos sociais 
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parciais e específicos e, por isso mesmo, constituíam um desafio estimulante para o partido. Em 

outro artigo de opinião, cerca de três semanas depois, assinalou que  

 

Uma correta definição do partido legal que queremos construir será decisiva 

para o perfil da revolução brasileira. De fato, sem ela corremos o risco de 

ressuscitar velhas fórmulas golpistas estimuladas pelos benefícios com que 

uma tradição de clandestinidade favorece os sectarismos. Ao mesmo tempo, 

podemos escorregar na tentação fácil de projetar um partido eleitoreiro, com 

um grande contingente de aderentes318. 

 

 Os dois textos fornecem indícios interessantes de como o dirigente máximo dos 

comunistas brasileiros entendia o processo que se desenrolava no âmbito social naquele 

momento. Ao PCB cabia catalisar as aspirações dos movimentos que despontavam então, 

justamente para que o próprio PCB não terminasse por se reduzir a um partido com fins 

unicamente eleitoreiros. Na ocasião na qual a possibilidade da legalização ainda constituía um 

horizonte distante, outros desafios iriam impor ao Partido respostas imperativas. 

 O cientista político brasileiro Leôncio Martins Rodrigues aponta que, apesar de todas as 

divergências, conflitos, desconfianças e recíprocas hostilidades, foi possível na Primeira 

Conclat chegar-se a um acordo no sentido de se eleger uma Comissão Nacional Pró-CUT, 

através de uma chapa única formada por 56 sindicalistas rurais e urbanos de todas as tendências. 

Essa coordenação deveria preparar para o ano seguinte, 1982, um novo congresso para a 

formação de uma central única de trabalhadores319. 

Apesar da eleição da comissão pró-CUT, os conflitos no seu interior não possibilitaram 

a realização do congresso em 1982 e acabaram por precipitar a cisão no interior da Conclat e 

do sindicalismo brasileiro. A ala mais à esquerda, formada pelo chamado bloco combativo, 

estava em minoria no interior da Comissão Nacional. Apesar de pressionar em favor da 

realização do próximo congresso, não conseguiu êxito. Os sindicalistas da Unidade Sindical, 

denominado também Bloco da Reforma, alegavam que não havia condições para a preparação, 

no ano seguinte, de um grande congresso nacional. Além disso, argumentavam que 1982, ano 

de importantes eleições, não seria propício para a realização do Conclat.   

Ainda de acordo com Rodrigues, outras divergências que transpareciam na questão da 

unicidade, da contribuição sindical, do papel das federações e confederações na futura CUT, da 
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greve geral, etc. espelhavam, na realidade, diferentes concepções políticas e doutrinárias 

relativas ao papel do sindicalismo na sociedade brasileira320. No caso específico da central a ser 

criada, as facções mais à esquerda eram favoráveis a uma entidade mais ampla, de modo a dar 

espaço às “oposições sindicais e a reduzir o papel das federações e confederações. A proposta 

de realização de uma greve geral, com um ultimato ao governo caso as reinvindicações 

apresentadas pela Conclat não fossem aceitas, fundou outro ponto de discórdia. Na 

impossibilidade de um consenso, o bloco mais à esquerda decidiu convocar por sua conta, para 

1983, o Primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, que recebeu também o nome de 

Conclat. 

Através da Voz da Unidade podemos visualizar – pelo menos do ponto de vista do PCB 

– os dilemas e impasses que cingiram a preparação do evento que criaria uma central única dos 

trabalhadores.  

 A discussão sobre o adiamento do congresso apareceu em julho de 1982, quando um 

grupo de sindicalistas fluminenses propôs que a criação da CUT ocorresse no vindouro Primeiro 

de Maio, no caso, de 1983, depois de ampla discussão nas empresas e assembleias sindicais321. 

Entretanto, segundo a Comissão Pró-CUT, a realização da II Conclat continuava confirmada 

para os dias 27, 28 e 29 de agosto, conforme previsto em Praia Grande, no ano anterior.  

Segundo matéria veiculada em julho de 1982, as indefinições e dúvidas que existiam 

quanto ao adiamento ou não, haviam sido superadas numa reunião ocorrida no início daquele 

mês, oportunidade na qual a Comissão Nacional Pró-CUT, em Brasília, optou pela não 

prorrogação da data do Congresso322. Ainda de acordo com a matéria, dos 53 membros da 

Comissão, somente 37 compareceram à reunião. Os dezoito votos favoráveis à realização do 

Congresso no prazo previsto, argumentaram a necessidade de se fazer cumprir a decisão tomada 

na I Conclat. 

Ainda em julho, algumas federações de São Paulo também apoiaram que o evento fosse 

transferido para 1983, o que acabou por se concretizar na primeira semana de agosto. Depois 

do esforço dispensado nas eleições de 1982 e das expectativas geradas pela posse dos 

candidatos eleitos, que ocorreu em março de 1983, os debates sobre a realização da Conclat 

voltaram a ganhar força a partir de junho de 1983. Em seu número 158, o periódico pecebista 

aventava a sua preocupação com as direções tomadas pelo sindicalismo brasileiro. Ponderando 
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que as forças políticas e correntes sindicais existentes, desprezando a unidade programática no 

terreno econômico-social, acabavam por resolver o problema da unidade de ação do movimento 

sindical pelas vias partidária e ideológica. O resultado prático disso era a grande divisão 

existente no sindicalismo, mesmo no sindicalismo tradicional323. 

Algumas semanas depois, na edição 161, o título de um editorial sacramentaria a tática 

do PCB para conduzir os debates sobre o sindicalismo: “Lutar para negociar, negociar para 

mudar”324. No artigo, consta a seguinte caracterização 

 

(...) Diante dos impasses nacionais, as forças políticas podem investir em 

várias alternativas. Aquela que mais convém aos trabalhadores, aos 

democratas e aos patriotas – num potencial e urgente bloco democrático e 

nacional – é a negociação dirigida a romper com a dependência e o modelo 

econômico e retomar o desenvolvimento, promovendo a reorganização 

democrática da sociedade brasileira. O êxito desta perspectiva, todavia, está 

diretamente ligado a um movimento operário e sindical unido e unitário, 

representativo, capaz de acumular força e crédito para apresentar-se 

combativa e responsavelmente diante de todos os trabalhadores e amadurecida 

e positivamente diante da sociedade. Um movimento operário e sindical 

habilitado a lutar para negociar, negociar para mudar325. 
 

 O congresso acabou por se realizar nos dias 4, 5 e 6 de novembro, novamente em Praia 

Grande, litoral de São Paulo. Para o PCB, seria um novo momento de organização e unificação 

do movimento sindical. A eleição de uma coordenação nacional de confederações, federações 

e sindicatos que desse vazão ao anseio de mudança, contra a crise, a recessão e pela democracia, 

e que tomasse conta do mundo do trabalho brasileiro326. Ao final dos trabalhos, o documento 

oficial do evento, a Carta de Praia Grande, aprovada em 6 de novembro, e reproduzida na 

íntegra na Voz, em determinado trecho, afirma que   

 

Finalmente, estamos conscientes de que só a ação decidida dos trabalhadores 

da cidade e do campo, em conjunto com todas as forças democráticas da 

sociedade brasileira, será capaz de assegurar uma saída para a crise que não 

seja apenas um consenso das elites, mas que reflita os justos anseios do 

conjunto do nosso povo, e garanta a consolidação da democracia e a 

preservação da soberania em nosso país327. 
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 Detendo-nos por um momento neste evento, é importante apontar uma particularidade 

apontada por Marco Aurélio Santana e Ricardo Antunes a respeito desse encontro. Os autores 

assinalam que em 1983 o clima de tensão e divisão entre os “combativos” e a Unidade Sindical 

já parecia sem retorno328. Para além de outras divergências, a grande questão se estabelecia a 

partir do fato de que os “combativos”, que já desde 1982 se articulavam com setores do 

movimento social e popular na Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais 

(ANAMPOS), insistiam na ampliação dos espaços de participação das oposições sindicais; já a 

Unidade Sindical, ancorada na estrutura sindical vigente, não aceitava tal ampliação, insistindo 

em manter um caráter mais cupulista, em que só dirigentes sindicais deveriam participar. 

 De acordo com os autores, dispostos a sustentar o que fora definido anteriormente, os 

setores ligados a ANAMPOS resolveram manter as datas de 26, 27 e 28 de agosto de 1983 para 

a realização do encontro. Sem a participação dos setores vinculados à Unidade Sindical, o 

encontro foi realizado em São Bernardo do Campo (SP), ocasião na qual foi fundada a Central 

Única dos Trabalhadores. Diante da efetivação da ruptura, a Unidade Sindical resolveu 

organizar outro congresso para novembro, ou seja, a Conclat acima mencionada, seguindo 

proposta do PCB, não criou uma central sindical, mas uma coordenação sindical que ratificou 

a divisão orgânica do movimento sindical brasileiro329. 

 Para Santana e Antunes, essa divisão consolidava a separação anterior. Dessa forma, as 

tensões existentes entre as análises e avaliações sindicais dos comunistas do PCB e aquelas 

ligadas ao sindicalismo “combativo” e ao PT acabaram atingindo rapidamente o ponto de maior 

intensidade. Os grupos representados no interior do sindicalismo “autêntico” e no PT seriam 

adversários de envergadura e disposição que o PCB jamais havia enfrentado330.  

 

  A década de 1980 iria assistir ao intenso fortalecimento da CUT. Com o “novo 

sindicalismo” avançando rapidamente, os pecebistas, ainda que continuassem com certo apelo 

à unidade, indicavam claramente que os caminhos dos setores envolvidos no movimento 

sindical seriam diferentes. 
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4.2 O PCB ALAGOANO E O DESAFIO DA INSERÇÃO SINDICAL 

 Enquanto a Direção Nacional do PCB se via as voltas com os rumos que o sindicalismo 

brasileiro tomava, a opção pela “combatividade” ou pela unidade, a adesão ou não a CUT, em 

Alagoas, os obstáculos eram outros. Em um cenário no qual o Partido buscava reconstituir um 

espaço de atuação pública, o trabalho junto aos sindicatos e a outros movimentos sociais seria 

por definição o principal norte da militância pecebista. Todavia, a realidade do início dos anos 

1980 apresentava uma configuração bastante diferente em relação àquela da segunda metade 

dos anos 1950 até 1964, época na qual o PCB desempenhara um papel hegemônico no 

movimento dos trabalhadores alagoanos. 

 Rememorando a sua atuação como militante pecebista, Cícero Péricles afirma que a 

grande dificuldade enfrentada pelo Partido no trabalho sindical residia na drástica 

transformação dos ramos da atividade econômica: das fábricas têxteis, algumas tinham 

encerrado a sua produção, enquanto que as restantes caminhavam para destino análogo; no 

porto de Maceió, o processo de mecanização levou a uma diminuição do número de 

trabalhadores além da extinção de categorias de trabalho contíguas331. 

 Geraldo Majella, por sua vez, aponta que não havia um núcleo muito expressivo de 

sindicatos com uma perspectiva combativa, senão algumas diretorias com este perfil, ao mesmo 

tempo envolvidas com a discussão da criação de uma nova central sindical e da rearticulação 

do movimento sindical332. Ainda de acordo com ele, havia várias questões a serem pensadas 

naquele momento, tais como a estreita vinculação do movimento sindical ao ministério do 

trabalho: 

 

(...) nos estados, a Delegacia Regional do Trabalho (...) então, o Delegado 

Regional do Trabalho, ele tinha um peso muito grande, sobretudo no sentido 

da punição aos dirigentes sindicais que eles identificavam como de esquerda, 

comunista ou subversivo, que nome tivesse, ou que fizesse algum tipo de 

oposição mais veemente ao governo ou a política econômica do governo...333      

   

 Desta maneira, neste tópico procuraremos reconstituir a relação do PCB com o 

movimento dos trabalhadores alagoanos buscando as matérias publicadas na Voz da Unidade. 

Essa abordagem indireta resulta do fato de que há uma lacuna nos documentos do PCB alagoano 

a respeito da inserção da agremiação no movimento operário de forma específica, bem como 
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com os movimentos sociais de uma maneira geral. Sempre que possível faremos a analogia do 

material colhido na Voz com as publicações sindicais locais. 

 Em junho de 1981, enquanto a expectativa pela realização da primeira Conclat 

dominava o debate dos comunistas no país, houve a eleição para a direção do Sindicato dos 

Jornalistas em Alagoas. A chapa vencedora, era encabeçada por Dênis Agra334, a qual 

substituiria a diretoria presidida até então por Freitas Neto. Após o resultado, Freitas afirmou: 

“os jornalistas alagoanos preferiram continuar unidos em seu sindicato com os que não fogem 

da luta”335. O Sindicato dos Jornalistas foi um dos poucos a entrar na luta aberta pela anistia 

para os presos políticos e contra a ditadura militar. Durante a gestão de Freitas Neto foi 

deflagrada a primeira greve dos jornalistas de Alagoas. A greve de 1979 conseguiu paralisar 

todas as redações e colocou os patrões na mesa de negociação.  

 Através de algumas edições do seu jornal Voz dos Jornalistas, podemos vislumbrar um 

pouco da sua linha de atuação. Fazendo uma defesa intransigente da liberdade de imprensa, ao 

mesmo tempo em que criticava a Lei de Segurança Nacional, o Sindicato dos Jornalistas, 

através do seu periódico, formou uma trincheira significativa na primeira metade dos anos 1980 

em Alagoas. Outras matérias consistiam na denúncia das condições de vida dos trabalhadores 

alagoanos, da grave crise econômica vivida pelo país e, principalmente, da ação de grupos de 

extermínio paramilitares no estado. 

Em 1984, novamente a chapa apoiada pela direção venceu as eleições. Segundo a Voz 

da Unidade: 

 

Os jornalistas comemoraram a grande vitória do sindicalismo democrático 

alagoano no dia 28 passado, quando foram realizadas eleições para o Sindicato 

dos Jornalistas Profissionais de Alagoas. Venceu Chapa 1 – Mobilização, com 

165 votos, contra apenas 83 votos da Chapa 2 – Renovação-Já, apoiada pelos 

patrões, com nítido empenho divisionista. Enquanto a chapa vitoriosa fez toda 

a sua campanha baseada em propostas de luta por melhores salários, eleições 

diretas para presidente, fortalecimento da categoria através de um sindicato 

livre e forte, a chapa apoiada pelo patronato defendeu propostas 

assistencialistas e centralizou sua campanha em calúnias e difamações contra 

os candidatos da Chapa 1336. 
 

 Em sua direção, o Sindicato dos Jornalistas não tinha uma predominância de membros 

do PCB, porém, foi um dos principais canais de expressão pública do Partido, antes desse 
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conseguir a sua legalização em 1985, além do que, alguns dos membros eleitos para a Direção 

Sindical viriam, posteriormente, engrossar as fileiras do PCB, como por exemplo Freitas Neto 

em 1986 e Régis Cavalcante em 1989. 

 Ainda em julho de 1984, o periódico pecebista veiculou uma matéria sobre a eleição de 

outras duas categorias profissionais, a saber, a dos bancários e a dos metalúrgicos, apontadas 

como “vitórias expressivas do movimento sindical alagoano”:  

 

Na eleição para o Sindicato dos Bancários – há vinte anos nas mãos dos 

agentes dos patrões – a oposição conseguiu 652 votos, contra os 287 sufrágios 

da chapa situacionista. O bancário Claudionor Araújo, do Banco do Brasil, foi 

o novo presidente da entidade. No sindicato dos Metalúrgicos – há mais de 15 

anos dominado pelo peleguismo, o resultado também não foi menos 

expressivo: dos 615 associados votantes, 350 sufragaram a Chapa 2, elegendo 

o metalúrgico José Jobson presidente da entidade337. 
 

De acordo com o articulista, as expressivas vitórias foram possíveis graças a uma 

política de alianças entre diversos segmentos democráticos, contra os interesses patronais 

incrustados nesses dois sindicatos, garantindo, também, a reeleição de Dênis Agra do Sindicato 

dos Jornalistas, assegurando a continuidade de uma prática sindical combativa e independente 

nesta unidade. 

 Quando a nova diretoria do Sindicato dos Bancários de Alagoas foi empossada, em 31 

de agosto de 1984, Claudionor Araújo, o novo presidente eleito, ratificou a disposição de luta 

da nova diretoria, dando como exemplo o engajamento na luta salarial da categoria que, em 

Alagoas, representava mais de 8 mil trabalhadores. O presidente asseverou ainda sua “decepção 

com a intransigência patronal ao não apresentar nenhuma contraproposta concreta em evidente 

tentativa de desunir a categoria e desmobilizar sua luta salarial nacional”, afirmando, por fim, 

que “a categoria dos bancários continua disposta ao diálogo, embora o estágio atual das 

negociações indique ser o dissídio o único caminho restante”338. 

 É sobretudo através dos boletins chamados Oposição Bancária que podemos divisar 

alguns elementos acerca da presença do Sindicato dos Bancários no cenário político alagoano 

da primeira metade da década de 1980. Concebido como material de campanha da chapa de 

oposição encabeçada por Araújo, nas páginas do Oposição Bancária predominam questões de 
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cunho econômico e trabalhista, sem, no entanto, deixar de estar presentes as pautas políticas e 

a palavra-de-ordem “Diretas-Já!”.     

 A primeira menção em um documento do PCB alagoano do que deveria ser executado 

no movimento sindical só aparece em uma proposta de discussão de meados de 1985, depois 

de obtida a legalização. Apontado como  

 

Palco privilegiado de atuação dos comunistas, o Movimento Sindical em 

Alagoas sofre o seu atraso crônico, reflexo do atraso social e político em que 

vivem as massas alagoanas. Além de seus aspectos estruturais, temos também 

o fato da divisão no Movimento Sindical, onde as duas correntes sindicais 

nacionais – CONCLAT e CUT – serviram como pontos de apoio para uma 

divisão no M. Sindical, já em dificuldades pela excessiva partidarização 

política em suas atividades normais339. 

 

Das outras adversidades aludidas, a inexistência de uma classe operária numerosa, “a 

falta (pouca) de tradição no M. Sindical de lutas econômicas e políticas, o forte controle político 

por parte do Governo e do patronato tanto no Movimento Sindical Rural quanto urbano e a 

fragilidade das forças progressistas resultam no incipiente M. Sindical de Alagoas”. Diante 

desse panorama, a participação pecebista deveria levar em conta esses fatores. Lutando pela 

Unidade Sindical, deveriam levar todas as suas forças internas organizadas para dentro e junto 

das organizações de trabalhadores. A intervenção deveria ser dada de forma constante e 

organizada, buscando superar as limitações orgânicas e a pouca influência no movimento dos 

trabalhadores. 

Se as perspectivas no âmbito sindical não eram animadoras, o documento previa 

alternativas, dentre elas, a busca de inserção no movimento comunitário, feminino e juvenil. 

Sobre o primeiro, os comunistas, pioneiros na organização do movimento popular urbano, 

deveriam dedicar uma atenção especial ao desenvolvimento das associações de bairros e 

favelas, à defesa dos seus interesses específicos, procurando encaminhá-los cada vez mais para 

as lutas pelas liberdades democráticas, à base de uma política ampla e unitária. 

 Destrinchando a evolução da questão urbana no estado, foi com o processo de 

urbanização acelerado ocorrido na década de 1970 e a correspondente degradação do meio 

urbano que os habitantes da cidade iniciaram sua resposta através do Movimento Comunitário 

“que seria a reação natural de uma sociedade sem canais de representação política, já que seus 

                                                      
339 “Teses – rascunhos” In Comunicações Internas. Banco de dados Memórias Reveladas - BDMR, Arquivo 

Público de Alagoas - APA, Coleção Geraldo de Majella Marques - CGMM, Série Partidos Políticos, Subsérie 

Partido Comunista Brasileiro - PCB. 
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partidos, sindicatos e entidades de cunho democrático estavam proibidos ou funcionavam sem 

vinculação com a realidade diária”340. Assim, o Movimento de Bairros havia crescido e se 

afirmado como um dos mais importantes fatos políticos das últimas décadas. 

Em Alagoas, os interesses de grupos e a perspectiva eleitoral havia facilitado a divisão 

deste Movimento. Três entidades gerais – UNICOM, FAMAL e FAMA – assumiam o papel de 

federação representativa dos moradores de Alagoas, no entanto “nenhuma das três entidades 

tem representatividade ou condições de servir de porta-voz dos milhares de moradores dos 

bairros da capital ou das cidades do Interior”. A proposta dos comunistas residia na unificação 

do Movimento Comunitário em torno de um programa comum a ser tirado e discutido em um 

Congresso Unificado e amplamente convocado. O fortalecimento de uma federação dependia 

das associações de bairros e favelas, onde deveriam centralizar os trabalhos. 

Sobre o movimento feminino, era fundamental combater a instrumentalização e a 

partidarização das organizações femininas, as novas formas de manipulação da mulher e os 

preconceitos que ainda cercavam o movimento feminista e a sua centralidade na luta das 

mulheres e da sociedade pela sua emancipação. Segundo o documento, a participação das 

mulheres na política alagoana demonstrava o avanço por que ia passando a sociedade. Em 

Alagoas, a participação feminina ainda era pequena, restringindo-se a uma pequena minoria, 

grosso modo de classe média, ainda sem uma proposta clara para a problemática feminina no 

estado: 

 

A existência de uma entidade de mulheres em Maceió não ensejou a 

participação massiva dentro dela. A atividade desta entidade está mais ligada 

aos interesses partidários imediatos de um agrupamento político que a uma 

política mais ampla que envolva a parte constitutiva da metade dos alagoanos 

– as mulheres341. 

 

O encaminhamento dos pecebistas alagoanos em relação ao Movimento de mulheres 

correspondia ao reconhecimento da especificidade da problemática feminina, com agravante 

deste Movimento acontecer em uma região culturalmente atrasada e economicamente 

dependente. Suas atividades deveriam estar voltadas prioritariamente para as mulheres 

trabalhadoras. As militantes, por sua vez, deveriam realizar um trabalho específico junto 

aquelas que já participavam nas entidades da sociedade civil. 

Por fim, no setor juvenil, os comunistas entendiam que a conquista da juventude para o 

campo das forças democráticas seria tanto mais facilitada quanto estas assumissem a defesa dos 

                                                      
340 Idem. 
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direitos elementares da juventude: direito à moradia, ao lazer, aos esportes e à recreação, direito 

de livre acesso à cultura, direito à assistência médico-hospitalar e à alimentação. Uma atenção 

especial deveria ser dedicada à juventude operária e popular nos locais de trabalho e morada, 

nos sindicatos e organizações de bairro, favelas e empresas. Os comunistas tinham que se 

empenhar para que a juventude operária se organizasse e se transformasse na principal força do 

movimento juvenil. 

De acordo com o documento, a crise pela qual passava o Movimento Estudantil naquele 

momento decorria da absoluta falta de sintonia entre o discurso e a prática daqueles que faziam 

política estudantil e de jovens, existindo um distanciamento entre as lideranças e a massa, um 

fosso provocado pela incompreensão das reais necessidades dos jovens e estudantes. Assim, a 

não vinculação do trabalho político junto aos setores mais amplos, o desconhecimento da 

problemática juvenil, fazia das entidades estudantis meros biombos de reprodução da prática 

das organizações políticas que lá atuavam.  

Na ótica pecebista, a resolução para esse fosso radicava-se no fortalecimento das 

entidades existentes, principalmente os Centro Acadêmicos e Grêmios Secundaristas, 

realizando uma política que motivasse a participação geral dos estudantes através de iniciativas 

culturais e recreativas, ligando-as com a problemática geral da vida brasileira. 

 A despeito dessa deliberação, não encontramos informações sobre a aplicação dessas 

teses, nem tampouco de qualquer resultado prático de um trabalho efetivo realizado. Porém, 

uma declaração de Yuri Miranda sobre o trabalho com os movimentos sociais em Alagoas é 

bastante ilustrativa dos obstáculos enfrentados naquela quadra: 

 

Acho que a gente não tinha muito essa pretensão (sobre voltar a ser uma 

corrente hegemônica no movimento sindical alagoano), talvez a gente achava 

que as forças estavam se organizando de outra forma no movimento, vamos 

dizer de servidores, em outras áreas (...) então, eu acho que não se tinha essa 

pretensão no primeiro momento. Claro que a gente teve muitas tentativas, 

porta de fábrica, contatos nossos, comícios, normalmente eram lá nas eleições, 

era na Socôco, em Fernão Velho. (O)saudosismo nosso era total. Era distrito 

de Saúde que praticamente não existia mais, um povoado, nem dormitório era, 

deixou de existir. O Freitas (Neto) lutou pra pessoal ser indenizado por tudo, 

em Fernão Velho, a gente sempre ia distribuir os panfletos das campanhas, 

então eram os mesmos bairros mortos: Rio Largo, Fernão Velho; então nós 

sempre tivemos a ilusão de tentar voltar a se inserir nesse processo, por 

capitanear pessoas que de alguma maneira antigamente já ouviram falar das 

lutas que foram promissoras, mas foi um grande engano. Eu acho que o Freitas 

perdeu a reeleição porque ele apostou muito no popular, no bairro, assim de 

uma forma achando que aquele trabalho do bairro dele ia manter, dar 

consistência aos (votos políticos) e não fez. (Na) nossa visão teria que ser a 

classe esclarecida, a classe média, a classe consciência, a classe que forma 
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opinião é que importava na gente, apesar da gente ter isso como teoria. Às 

vezes, a gente descambava pra esse campo342. 

 

Na recém-inaugurada Nova República, as informações sobre a luta dos trabalhadores 

alagoanos chegaram até nós pela divulgação em matérias da Voz da Unidade. Em muitas 

oportunidades, são matérias de denúncia, como por exemplo a declaração do presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Alagoas, José Jobson, sobre as vítimas de graves acidentes no 

trabalho343 e da situação vivenciada nas áreas rurais, como o ocorrido em União dos Palmares, 

onde um pároco local, o representante do Incra e um dirigente sindical foram ameaçados de 

morte344. 

 Em julho de 1986, durante dois dias, 28 e 29, o sistema de transporte coletivo da capital 

alagoana esteve completamente paralisado, em decorrência da greve de motoristas, fiscais e 

cobradores. Intensamente reprimidos pela Policia Militar, mais de 50 trabalhadores foram 

presos e um deles ferido. Segundo matéria veiculada na Voz, mesmo com a violência da polícia 

e “a completa adesão do superintendente municipal dos Transportes aos interesses dos 

empresários, o movimento conseguiu alcançar expressiva vitória parcial, levando os patrões à 

sua primeira derrota em vinte anos”345. 

Segundo o jornal, as conquistas alcançadas – 5% a título de antecipação, pagamento dos 

dias parados, estabilidade provisória e nenhuma punição aos grevistas – significou uma 

importante vitória da categoria. A greve, descrita como pacífica, organizada e unitária, contou 

com o apoio de alguns parlamentares e candidatos da Frente Popular, dentre eles, Freitas Neto, 

vereador do PCB, Kátia Born e Fernando Costa, vereadores do PSB e Ronaldo Lessa, candidato 

a governador pela coligação. 

Concluindo a matéria, o articulista assinala que a atitude firme dos parlamentares 

obrigou o prefeito Djalma Falcão “a sair de sua posição inerte e intervir junto ao governador 

para impedir a ação policial, além de convocar os trabalhadores e patrões a negociar”. Além da 

combatividade da categoria, foi capital a ação solidária dos militantes do PCB, PSB e PT ao 

movimento paredista. 

 Em um extenso artigo de outubro de 1986, o destaque foi dado para a campanha salarial 

dos trabalhadores rurais das áreas canavieiras, enfatizando que a qualquer momento os 

                                                      
342 Entrevista de Yuri Patrice Rocha de Miranda, concedida ao autor em 15/04/2016. 
343 “Três mil acidentes de trabalho graves por ano em Alagoas” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 302, 13/06/1986 

a 19/06/1986, p. 6. 
344 “União dos Palmares: violência, medo e luta pela reforma agrária” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 304, 

27/06/1986 a 03/07/1986, p. 6. 
345 “Greve para Maceió por dois dias” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 310, 08/08/1986 a 14/08/1986, p. 9. 
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trabalhadores rurais dos 56 municípios produtores de cana-de-açúcar poderiam entrar em greve 

geral por tempo indeterminado – caso os usineiros e plantadores de cana continuassem firmes 

no propósito de não atenderem as reinvindicações de melhorias salariais pleiteadas pelos 

camponeses. A afirmação foi feita pelo Presidente da Federação dos Trabalhadores da 

Agricultura do Estado – Fetag-AL, Luiz Ormindo dos Santos, oportunidade na qual acrescentou 

que pela primeira vez se realizava uma pauta de reinvindicação unificada para beneficiar os 

trabalhadores das zonas canavieiras dos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte 

e Alagoas346. 

Segundo Ormindo, os líderes dos sindicatos rurais de Alagoas, que reuniam mais de 400 

mil camponeses decidiram negociar até o dia oito de outubro um piso salarial de Cz$ 1.200,00, 

mensalmente; reajuste automático dos salários sempre que o índice do custo de vida atingisse 

cinco por cento, o cumprimento do decreto-lei 57.020, que dava direito ao trabalhador ter uma 

pequena área nas fazendas para cultivo de culturas de subsistência e criação de animais 

domésticos; pagamento pela limpeza, corte e lavagem da cana; além de outros que se resumiam 

a melhorias salariais. Segundo ele 

 

Hoje, um trabalhador rural ganha, nestes municípios, que mantém a 

monocultura da cana, o salário de Cz$ 813,93 centavos e além dos baixos 

salários, há muita gente desrespeitando a legislação trabalhista. Por isso, 

nenhuma vantagem expressa através da CLT vem sendo paga ao camponês347.  

  

Acrescentou também que uma minuta de reinvindicação dos trabalhadores seria 

encaminhada pela DRT aos patrões. O líder dos camponeses alagoanos ponderou ainda que 

“não nos interessa a greve. Agora, os patrões é que dirão qual o caminho que deveremos tomar 

para ter as nossas reinvindicações atendidas”.  

A matéria traz algumas declarações de membros dos órgãos patronais, como por 

exemplo, o presidente da Federação dos Agricultores de Alagoas, o empresário João Carlos de 

Albuquerque, o qual asseverou não discutir o assunto: “Por enquanto não conhecemos, 

oficialmente, nenhum movimento reivindicatório e como o preço de tudo está congelado vamos 

aguardar o desenrolar dos acontecimentos para depois tomarmos um posicionamento sobre a 

matéria”.  

O presidente da Asplana, empresário João Eudes Leite Soares, afirmou que plantadores 

estavam pagando aos seus empregados o piso salarial de 813 cruzados, “salário esse que já foi 

                                                      
346 “Canavieiros de Alagoas pleiteiam Cz$ 1200 e usineiros reagem” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 317, 

03/10/1986 a 09/10/1986, p. 9. 
347 Idem. 
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reajustado quando da implantação do Plano Cruzado. Um reajuste para 1.220 cruzados 

representaria um acréscimo na ordem de 50 por cento nas folhas de pagamentos, e isso, 

portanto, está fora de cogitação”. Ao mesmo tempo em que considerou a “reinvindicação 

absurda”, o presidente da Asplana afirmou que poucos trabalhadores do campo recebiam os 

813 cruzados: “A grande maioria trabalha por produção e percebem diariamente de 33 a 35 

cruzados, o que significa um salário bem maior que o piso atual”. 

A matéria concluiu apontando que de acordo com os dados fornecidos pelo setor de 

estatística da Asplana, Alagoas contava com sete mil plantadores de cana-de-açúcar e pelo 

menos 70 por cento dos fornecedores tinha produção inferior a mil toneladas por safra. Na 

última safra, o estado havia batido o recorde de produção de açúcar para exportação de álcool 

combustível – o estado era o segundo produtor nacional de álcool naquele momento – com os 

56 municípios produzindo 25 milhões de toneladas de cana. 

 Ainda assim os patrões deixavam de cumprir suas obrigações para com os trabalhadores. 

O presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar, José Fernandes dos 

Santos, informara que os trabalhadores da Usina Terra Nova, localizada no município do Pilar, 

fizeram uma paralisação de dois dias porque os usineiros não estavam depositando as 

contribuições do PIS. “Os 600 trabalhadores voltaram a trabalhar no último dia 27, quando os 

patrões pagaram, em mãos, o PIS e se comprometeram a resolver a situação junto à Caixa 

Econômica Federal de Alagoas”348.  

 Em 12 dezembro de 1986, uma greve geral nacional organizada pela CGT e pela CUT 

paralisou, com formas e localização diferenciadas, cerca de 15 milhões de trabalhadores em 22 

dos 23 estados do país. Em Alagoas, participaram, além da CUT e CGT, o PCB, PSB, PT e 

PCdoB. Houve uma adesão em massa dos funcionários públicos e da saúde, além dos químicos 

e trabalhadores em transportes. Segundo a Voz da Unidade, houve em geral, adesão de todas as 

categorias, com o apoio total da população349. Ainda segundo a matéria: 

 

A violenta repressão foi comandada pelo governador e pelo secretário de 

Segurança, que utilizaram até o carro de bombeiros de Maceió no “serviço”. 

O comércio na capital alagoana fechou totalmente. Em Alagoas, o movimento 

não teve êxito, apesar da grande movimentação registrada no centro de 

Maceió, caracterizada pela violência policial. No ato político realizado na 

capital alagoana, o jornalista e líder do PCB na Câmara Municipal local, 

Freitas Neto, destacou a importância da unidade do movimento, acrescentando 

que “a população está revoltada, e quer que Sarney recue nas medidas 

                                                      
348 Idem. 
349 “Na Bahia, em Alagoas e Brasília, em todo o país os trabalhadores unidos” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 

327, 19/12/1986 a 08/01/1987, p. 11. 
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econômicas, buscando solução com congelamento real dos preços e moratória 

para a dívida externa”350. 

 

 Em fevereiro de 1987, os vigilantes de Maceió também urdiram um movimento 

paredista descrito pelo jornal pecebista como vitorioso. Mesmo diante da violenta intervenção 

da polícia, grevistas não se intimidaram e conquistaram o apoio de outras categorias na sua 

ação. Depois de dias tentando negociações pacíficas e regimentais com o patronato e dada a 

intransigência desses últimos, os vigilantes entraram em greve. Numa demonstração de firmeza 

e unidade, organizaram uma passeata pelo centro de Maceió; organizaram piquetes nos locais 

de concentração, e fizeram paralisar 100% da categoria, inclusive no Banco do Brasil351. 

Diante da prisão de dois dirigentes grevistas, a resposta da categoria em greve foi 

redobrar a combatividade e o nível de organização. Enquanto as negociações prosseguiam, os 

bancos e outras organizações dependentes do trabalho de segurança dos vigilantes permaneciam 

fechados. Segundo a matéria, em menos de 20 horas de greve, o patronato cedeu e concedeu 

75% de reajuste sobre os salários vigentes em fevereiro. Mais o pagamento de 30% por horas 

extras após oito horas de trabalho; fardamento gratuito e reconhecimento oficial da data-base a 

partir de 1º de março do corrente ano. A greve dos vigilantes contou com o apoio da CGT e do 

Sindicato dos Bancários e da CUT. 

Um grande número de pequenas greves envolvendo variadas categorias, como os 

estudantes, os eletricitários e trabalhadores do porto, estouraram ao longo de 1987. O ponto alto 

dessas manifestações viria no dia 20 de agosto, em mais uma greve geral nacional organizada 

pela CGT e pela CUT. Em Alagoas, aderiram à greve os comerciários, condutores, urbanitários, 

bancários, professores, as categorias ligadas à saúde pública e estudantes. No final da tarde, 

aconteceu uma manifestação no centro de Maceió, com uma participação estimada de 3 a 4 mil 

pessoas, incluindo professores estaduais, que encerravam o seu congresso naquele dia352. 

Nesta mesma matéria, a Voz da Unidade afirma que em algumas cidades, como Porto 

Alegre, São Luís, Maceió e Rio Branco, a greve geral convocada por CGT e CUT foi 

considerada um sucesso pela direção das duas entidades, que registrou paralisações parciais em 

Fortaleza, Brasília e Salvador. Mas em São Paulo e no Rio de Janeiro, apesar da adesão de 

algumas categorias importantes, a greve geral não ocorreu. 

                                                      
350 Idem. 
351 “Luta vitoriosa dos vigilantes de Maceió” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 335, 06/03/1987 a 12/03/1987, p. 

8. 
352 “Muitos protestos e paralisações na jornada do dia 20” Voz da Unidade. São Paulo, nº 359, 21/08/1987 a 
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Na edição seguinte, há uma melhor caracterização do desenrolar dos eventos em 

Alagoas na jornada do dia 20 de agosto. O balanço da greve, feito pelo comando geral, apontou 

resultado positivo. Além das centrais sindicais, outras entidades dos trabalhadores com apoio 

de partidos políticos, do movimento estudantil e entidades da sociedade civil encaminharam a 

greve, que foi considerada vitoriosa em Alagoas porque “o Estado, dominado pelo latifúndio e 

pelo poder econômico concentrado, procura inibir e até proibir as reinvindicações 

populares”353. 

A rede bancária estadual não funcionou, o comércio praticamente não abriu e as lojas 

que insistiram em ficar abertas na parte da tarde, no centro da capital alagoana, não tinham 

compradores. A repressão do aparato de segurança foi aguda, com a Polícia Militar prendendo 

16 lideranças, que foram ouvidas na Polícia Federal e liberadas no começo da tarde. Às 16 

horas, foi realizado ato público em frente à Assembleia Legislativa do Estado. 

De acordo com o articulista, o governador Fernando Collor, que na véspera da greve 

recebera uma comissão integrada por CUT, CGT, PCB e PCdoB, firmou um compromisso de 

que não haveria repressão, entretanto, viajou no dia da greve geral e sua polícia bateu e prendeu 

lideranças, inclusive Ênio Lins, presidente do PCdoB, que fazia parte do Conselho Político do 

Governo de Alagoas. 

A matéria conclui afirmando que o PCB alagoano participou ativamente das 

mobilizações de apoio a greve geral. Ao lado dos trabalhadores e de outros partidos, militantes 

e dirigentes comunistas reforçaram os chamados arrastões para fechar as lojas no centro da 

cidade. O dirigente estadual Geraldo Majella e o vereador Freitas Neto falaram em nome do 

Partido, juntamente com outras agremiações políticas e parlamentares, destacando-se entre 

outros o deputado federal Eduardo Bonfim, do PCdoB, deputados estaduais Sabino Romariz e 

Manoel Lins Pinheiro, ambos do PDT, João Neto, do PSB, Euclides Mello, do PMDB, e 

vereadores Edberto Ticianelli e Jarede Vianna, do PCdoB.  

Concordamos com Marco Aurélio Santana quando este aponta que os anos 1980 

tornaram-se o palco de uma série de movimentações grevistas, consolidando-se a ascensão do 

movimento sindical brasileiro: 

 

A pujança dos movimentos ocorridos na década de 1980 estampa-se nas mais 

de 6.500 greves que podem ser contabilizadas ao longo daqueles anos. Nesses 

termos, o movimento sindical brasileiro foi se consolidando como elemento 

importante, não só na luta pelos direitos dos trabalhadores, mas também em 
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sua inserção nas definições do processo de transição democrática então em 

curso, em uma trajetória que não se fez sem dilemas e percalços354. 

 

 Na contracorrente desse movimento, temos o PCB se debatendo numa série de impasses 

quanto ao lugar que aspirava ocupar – e o que ocupava de fato no movimento dos trabalhadores 

brasileiros. Os debates conflitantes nas páginas da Voz da Unidade pareciam pôr em xeque a 

mensagem propalada pela instância dirigente, da perene “linha acertada e correta” seguida pelo 

Partido. Em Alagoas, as coisas caminhavam de uma forma diferente, para pior. A “pequena 

organização com grande influência social”355 mencionada por Rubens Colaço não correspondia 

à verdadeira atuação do Partido no campo sindical, e por que não social, na Alagoas da década 

de 1980.  

 

4.3 A QUESTÃO CENTRAL: ENTRE A CGT E A CUT  

 A década de 1980 assistiu ao intenso fortalecimento da CUT. O projeto da central foi se 

consolidando e passou a hegemonizar o movimento sindical brasileiro. Contrariando as 

perspectivas comunistas, ela não se tornou pura e simplesmente o braço sindical do PT, o que 

na teoria limitaria seus passos e sua existência356. Isso foi garantido não só pela participação de 

militantes do PDT, como também pela própria postura do PT. O partido defendeu, 

insistentemente, a autonomia do movimento sindical. No campo do movimento estrutural da 

CUT, as projeções comunistas também não pareciam ser as mais acertadas. A aposta da CUT 

em uma estratégia de enfrentamento e seu intenso trabalho por uma nova política sindical fez 

com que essa central tivesse um crescimento acelerado e consistente em todo o território 

nacional e diferenciadas categorias profissionais. 

 Com o sindicalismo da CUT avançando rapidamente, os comunistas, ainda que 

continuassem com um certo apelo à unidade, indicavam claramente que os caminhos dos setores 

envolvidos no movimento sindical seriam diferentes. Assim é que se integraram na criação da 

Central Geral dos Trabalhadores (CGT), em março de 1986, e que, a partir de 1988, passou a 

se chamar Confederação Geral dos Trabalhadores. Embora buscassem a hegemonia no interior 

da intersindical, os pecebistas não tiveram vida fácil dentro dela. O PCB iria paulatinamente 
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FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (orgs.). O tempo da ditadura: regime militar e 

movimentos sociais em fins do século XX. 4ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. (O Brasil 

Republicano; v. 4), p. 299. 
355 “Rubens Colaço: 40 anos de militância comunista” In: PCB em Alagoas: Documentos (1982-1990). Op. cit., p. 

282. 
356 SANTANA, Marco Aurélio. Homens partidos. Op. cit., p. 247. 



143 

 

perder os espaços na CGT para a aliança que produziria o chamado “sindicalismo de 

resultados”. Diante dos avanços daquele setor, o PCdoB se desligou da central. 

 Segundo Leôncio Martins Rodrigues, a CGT, desde a sua fundação, teve muita 

dificuldade para atuar como uma central sindical: 

 

Faltou-lhe, para tanto, um projeto e certa homogeneidade interna capaz de 

atrair militantes e mobilizar forças. Em larga medida, sua formação foi quase 

uma atitude de defesa diante da presença de uma entidade adversária com uma 

atuação agressiva e disposta a ser na prática e não apenas no nome, a única 

central brasileira357. 

 

Ainda de acordo com Rodrigues, a heterogeneidade interna da CGT tornava difícil 

reunir sindicatos, federações e confederações em torno de um programa comum que pudesse 

servir, de algum modo, como uma orientação para a atuação da central. No seu interior, 

digladiavam-se tendências separadas por divergências muito profundas: PCB, PCdoB, MR-8 e 

mais a corrente supracitada do sindicalismo de resultados, a qual, ao assumir explicitamente a 

defesa da economia de mercado, rompia com uma longa tradição de tipo corporativo, 

nacionalista, socialista ou comunista predominante no interior dos setores militantes do 

sindicalismo brasileiro. Seguindo esse raciocínio, era, pois, uma questão de tempo que o 

conflito entre o sindicalismo de resultados e os comunistas do PCB e do PCdoB se tornasse 

inevitável. 

Marco Aurélio Santana afirma que no campo sindical, ao longo da década, o caminho 

que levou os pecebistas a uma aproximação com os setores combativos foi cheio de obstáculos. 

O PCB tentou, enquanto pôde, suturar a divisão existente no movimento sindical. Assim, apesar 

das divergências e discordâncias, o Partido tentou articular novamente a unidade no 

sindicalismo tupiniquim. Dessa forma, tentou trabalhar pela unificação, sem perder de vista as 

limitações as quais percebia nos dois blocos existentes358.  

No âmbito do PCB, o debate sobre a CUT se tornou predominante depois de 1986, com 

a Voz da Unidade dando um amplo espaço para artigos que se posicionavam tanto contra quanto 

a favor do estreitamento dos laços entre o Partido e a CUT. Nas linhas que seguem, 

apresentaremos como a contenda foi desenvolvida no âmago pecebista, explorando os ativos 

sindicais produzidos a partir de 1989.  Em março desse ano, foram organizadas reuniões por 

todas as regiões do país cujo objetivo principal era a discussão da política sindical do PCB. 

Naquela ocasião, a Direção Regional do Rio de Janeiro e as plenárias das conferências de Minas 

                                                      
357 RODRIGUES, Leôncio Martins. “Tendências políticas na formação das centrais sindicais” Op. cit., p. 37. 
358 SANTANA, Marco Aurélio. Homens partidos. Op. cit., p. 265. 
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Gerais e Pernambuco decidiram que a melhor saída era a entrada na CUT. Além disso, uma 

resolução da Regional de Alagoas, adotada antes mesmo da publicação dos documentos, 

recomendava que seus militantes dessem preferência a atuar naquela central359. 

De acordo com o documento, nesses encontros, as questões e propostas do Partido 

previamente publicadas sequer foram tocadas. Salvo intervenções pontuais, a temática 

CUT/CGT foi dominante. Muitas eram as críticas aos documentos, considerados insuficientes, 

pobres e sem perspectivas. Falta de apreciação do movimento sindical internacional e indicação 

de como o sindicalismo brasileiro atuaria com ele era um ponto basilar. Os militantes das 

regionais cobravam das direções um trabalho permanente de transmissão da política, orientação 

e de cursos de formação sindical. 

Uma sonora maioria das intervenções indicava que os pecebistas deveria atuar na CUT, 

sob o argumento de que ela compreendia os segmentos do proletariado vinculado aos setores 

de ponta da economia e que era a central mais combativa e a referência dos trabalhadores 

brasileiros e do movimento sindical internacional. As opiniões contrárias – frisadas como 

minoritárias – argumentavam que a CUT era a extensão do PT, ademais ser corporativista e 

excludente. Houve quem alertasse que uma decisão naquele momento de ir para a CUT poderia 

ser desastrosa para a campanha presidencial de Roberto Freire. 

Quem defendia a posição dos documentos sustentava que a maioria dos sindicatos que 

optavam pela criação de centrais via a maioria dos trabalhadores ou ignorá-las ou ser 

indiferentes à sua existência. Houve também defesa da central própria. Essa solução advinha 

do problema de que os pecebistas jamais conseguiriam implantar a sua política em qualquer 

outra central já controlada por outra força. 

Sobre os debates, o Departamento Trabalhista Nacional deduziu que havia muita 

incompreensão sobre a política e, sobretudo, o papel do Partido. Faltava conhecimento político 

e teórico, além de outras questões:  

 

b) A Direção Nacional é culpada de tudo que se considera errado. Até mesmo 

o pequeno interesse pelos debates foi debitado à DN por ter suspendido a 

Conferência Sindical. 

c) A Direção (DN) impede o partido de ir para a CUT e de aliar-se às forças 

de esquerda. E a não definição por uma central é porque a DN estimula nossa 

permanência na CGT. 

                                                      
359 RESUMO DO BALANÇO DOS ATIVOS E DEBATES SOBRE OS DOCUMENTOS SINDICAIS DA 

COMISSÃO EXECUTIVA, PUBLICADOS NA VOZ No. 449. Publicação do Departamento Trabalhista 

Nacional do PCB. Rio de Janeiro (local provável), março de 1989 In: Arquivo da Memória Operária do Rio de 

Janeiro – AMORJ, Fundo Partido Comunista Brasileiro – PCB. 
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d) Pouquíssimo espírito autocrítico. Pouco debate sobre concepções e 

programa políticos. As propostas dos documentos e as poucas manifestações 

em sua defesa foram sufocadas por um verbalismo pouco politizado e, às 

vezes, agressivo360. 
 

Para os participantes dos encontros, o caminho estava posto: “Fora da CUT e das 

esquerdas não há salvação”, assinala a contragosto o documento; ao mesmo tempo em que 

vislumbra a consequência dessa opção: “a Unidade dos trabalhadores deixa de ser um valor 

supremo para os comunistas. As questões menores tomam lugar dos princípios”. Em sua 

conclusão, demonstra que os ativos pouco serviram de tribunas para a troca fraterna de 

experiências. Foram uma caricatura antecipada do embate do vindouro IX Congresso. O 

inexpressivo número de contribuições para a “Tribuna de Debates” e a movimentação orgânica 

do Partido para discutir os documentos não corresponderam ao que parecia ser um clamor 

partidário para discutir a questão sindical. 

Longe de criar uma perspectiva de trabalho comunista nas empresas, os ativos foram 

dominados pela expectativa da política a ser adotada pela Direção Nacional. A política, nesse 

caso, não se relacionava às propostas do Partido para o movimento sindical, pela plataforma de 

trabalho comunista dos documentos e, muito menos, pelos estudos das transformações na 

economia, das formas de produção e seus reflexos na composição da classe operária e nos 

trabalhadores em geral. A expectativa era se iriam ou não para a CUT. 

 Pelo teor da queixa desse resumo – não assinado, diga-se de passagem – podemos 

divisar um ponto interessante: o abismo entre as aspirações dos órgãos dirigentes nacionais e a 

base da militância que participou dos encontros. Para aqueles, a linha partidária continuava 

acertada, ainda que os efeitos práticos mostrassem o tamanho do seu equívoco; para estes, os 

responsáveis pelos inexpressivos resultados no movimento sindical era o conjunto da 

militância, ou por não entender ou por não aplicar as deliberações previamente aprovadas. Para 

a base, que muito provavelmente vivia o cotidiano do movimento dos trabalhadores, a opção 

pela CUT era uma tarefa urgente a qual a Direção Nacional relutava em sancionar e disso 

decorria a lenta agonia do PCB na esfera sindical.  

Como esses encontros foram inicialmente sediados no eixo Rio-São Paulo, 

posteriormente os membros do DTN viajaram para todas as regiões do país para discutir a 

execução do programa deliberado. Em São Paulo, em julho de 1989, compareceram 

aproximadamente 48 pessoas, dentre os quais 12 dirigentes sindicais dos serviços públicos e de 

                                                      
360 Idem. 
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empresas privadas. Alguns dos dirigentes do PCB presentes foram Frei Chico, Antônio Rezk, 

Francisco Almeida e Lyndolpho Silva. 

 A pauta principal era a questão das centrais, CUT e CGT. Na discussão, foi apontado 

como erro a insistência que os sindicalistas comunistas deveriam trabalhar nas centrais 

existentes, já que em nenhuma delas conseguiriam dar passos significativos na aplicação de sua 

política. Por essa via, a unidade orgânica ou de ação dos trabalhadores jamais seria alcançada. 

O melhor caminho, de acordo com a política e os princípios pecebistas, era a criação da sua 

própria central361. 

Ressaltou-se ainda a necessidade da particularização da linha política e da orientação 

sindical do Partido à realidade do lugar onde atuavam os comunistas. Em contrapartida, era 

preciso reforçar a disciplina da militância do Partido na atividade sindical. Visivelmente se 

colocava a questão de que o entendimento da discussão atual no seio do Partido não poderia ser 

priorizado no âmbito das centrais sindicais, mas sim na elaboração de um projeto de política 

sindical que viabilizasse a inserção junto às massas, em compasso com avanços que 

conduzissem ao socialismo. 

Os espaços deveriam ser conquistados e isso se tornaria possível à medida em que cada 

militante do Partido tivesse clareza da linha partidária e colocasse em prática uma ação efetiva 

e constante. Se se apresentassem nas portas das fábricas e nas lutas sindicais os espaços 

apareceriam. O que transluz de toda a discussão é que os seus elaboradores entendiam que a 

debilidade do PCB no movimento sindical se dava por uma falta de comunicação ou 

entendimento entre a instância dirigente, a quem cabia a elaboração da linha política, e o 

contingente da militância, que por desconhecer o conteúdo programático pecebista, facilmente 

incorria em erros que custavam caro à inserção sindical da agremiação. 

Por isso, foi estipulado que uma melhor definição do projeto sindical do PCB ajudaria 

seus militantes a ter maior clareza e firmeza na execução das tarefas que se faziam prementes à 

inserção sindical. Também se anteviu o desenvolvimento de um plano de ação visando a 

formação de quadros através dos órgãos do Partido, embasando assim os atuais e futuros 

militantes e dirigentes sindicais para despontarem como lideranças sindicais. Sobre as alianças 

no meio sindical, estas seriam pautadas pelas características de cada região e local, contudo 

sempre levando em conta a linha partidária. 

                                                      
361 ATIVO SINDICAL REGIONAL DO PCB PARA A DISCUSSÃO DOS DOCUMENTOS SINDICAIS 

PUBLICADOS NA EDIÇÃO Nº. 449 DA VOZ DA UNIDADE. Publicação Lyndolpho Silva. São Paulo, 29 de 

julho de 1989 In: AMORJ, PCB. 
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Outra proposta aventada dizia respeito ao reconhecimento da importância e necessidade 

de que fosse implementado o Fórum Sindical, não só para a discussão ampla e democrática dos 

interesses dos trabalhadores, mas também como elemento que se institucionalizasse na garantia 

dos seus direitos. Esse Fórum, uma vez viabilizado, não deveria assumir caráter de 

“partidarização”. O princípio era de que todos aqueles que assumissem as lutas dos 

trabalhadores e a defesa dos interesses sindicais eram aliados, independentemente dos projetos 

partidários que se engendrassem por trás de cada um deles, incentivando a participação mais 

ampla possível. Como recomendação, a reiteração de que todo filiado do Partido se tornasse 

também filiado a um sindicato, considerando logicamente as particularidades de cada 

trabalhador ou profissional liberal. 

Na conclusão desse Ativo, ficou premente a preocupação com o isolamento e a falta de 

organização dos militantes no espectro sindical. Ao PCB urgia uma postura mais arrojada na 

sua luta, tanto sindical como na política geral.  

Em viagem ao nordeste no inverno de 1989, Frei Chico, além das atividades da 

campanha presidencial de Roberto Freire, participou de uma série de encontros com os 

dirigentes locais cuja pauta se concentrava na discussão da política sindical do Partido. Em seu 

relatório, delineou uma súmula de todas as intervenções feitas nos encontros, afirmando que na 

sua totalidade eram de críticas à ausência do PCB na CUT, além das queixas pela suspensão da 

Conferência Sindical. Outro problema advinha do funcionamento do Diretório do Trabalho do 

Partido, devido à ausência de um dirigente no Nordeste, o que poderia dar celeridade a questões 

urgentes e oferecer uma assistência rápida nas decisões locais. 

Houve críticas à Direção Nacional, dado que os participantes do encontro apontaram 

transparecer um certo menosprezo na questão Sindical. Segundo ele: 

  

Haviam muitos jovens no Partido com vontade de trabalhar, mas todos se 

queixavam da vagareza da Direção em resolver os problemas. Eu acho que 

eles têm razão em muitas críticas, se o Partido não der uma cuidada logo, na 

formação de quadros, nós vamos perder estes camaradas mais aprendados. A 

impressão que tenho dos camaradas é a falta de quadros profissionais, isto é 

muito ruim. (...) Participaram do ativo: Metalúrgicos, papel e papelão, 

borracheiros, servidores públicos, bancários e jornalistas. 

Frei Chico362 

 

                                                      
362 REGIÃO NORDESTE AO DIRETÓRIO DO ESTADO DA BAHIA. Publicação José Raymundo – p/ 

Secretariado da Direção Nacional do Partido Comunista Brasileiro. Rio de Janeiro, 19 de julho de 1989. 
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DO NORTE. Publicação Frei Chico. S/L, agosto de 1989 (data provável). In: AMORJ, PCB. 



148 

 

 Em Salvador, numa discussão ocorrida no dia 6 de agosto de 1989, a principal questão 

debatida era sobre a CUT. O responsável pelo direcionamento dos trabalhos foi o membro do 

DTN, Lyndolpho Silva. Em seu relatório asseverou que “não é o momento de discutirmos nossa 

ida para a CUT ou a CGT. Temos de examinar nossas dificuldades internas. Por que os 

comunistas não têm tido coragem de defender nossa orientação? Estamos despreparados, falta-

nos cursos e discussão política”363. Os documentos publicados na Tribuna de Debates da Voz 

da Unidade não ofereciam qualquer perspectiva. Os problemas basilares se resumiam ao 

seguinte: por que o Partido tinha pouca inserção no movimento sindical? O Partido estaria 

passando por uma crise de identidade? A resposta a esses questionamentos sinalizava que 

 

A política do Partido é boa; não existe um trabalho constante das direções de 

transmissão para a massa de nossos militantes de nossa política de orientação 

por via dos cursos de formação sindical. Nossos militantes não são combativos 

porque não dominam a orientação sindical do Partido. A falta de perspectiva 

é o grande pecado dos documentos em discussão. Falta-nos, portanto, o 

trabalho de direção364. 
 

O documento prossegue afirmando que não existia no movimento sindical a 

cristalização de posições nem à direita e nem à esquerda. Esse fenômeno não ocorria nem 

mesmo na área dos bancários, categoria melhor estruturada. A CUT lutava para que essa 

cristalização acontecesse e somente a ela poderia interessar semelhante coisa. Para o autor, o 

Partido cresceria na medida em que superasse esses obstáculos e ele também não entendia que 

as debilidades decorressem de dificuldades no terreno da formulação teórica. 

Com alguma angústia, Silva afirmou que a reunião era a repetição de tantas outras: 

“discutimos, concluímos e não implementamos nada. Estamos sempre no mesmo lugar. Temos 

de sair desse impasse. E só vamos conseguir a partir da construção do Partido dentro de nós 

mesmos”365. 

A todas essas dificuldades se aliava a falta de uma vida orgânica, assim como de uma 

política sistemática de formação de quadros. A condição para não se perder o rumo político era 

ter consciência da realidade na qual se vivia: “Há no mundo milhares de marxismos. Na medida 

em que nos fechamos numa posição, sem dúvida nenhuma, erraremos. A crise partidária existe 
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e não podemos crer que sairemos dela num passe de mágica”. A constatação mais aguda era a 

seguinte: “E claro: o povo se frustrou com a Nova República e o Partido que a apoiou sofre 

essas consequências” 366. 

No que concernia às alianças no movimento sindical, a discussão adquiriu caráter 

polêmico. Os participantes do encontro consideravam que essa aliança necessitaria caminhar 

mais para a esquerda, enquanto outros defendiam que ela fosse mais para o centro, posições 

sempre argumentadas em torno de questões de detalhes sobre o comportamento político dessas 

correntes. A particularização da orientação política e sindical do Partido às condições dos 

lugares onde atuavam era urgente e necessária para alcançar maiores êxitos no trabalhado 

desenvolvido.  

 Em Maceió, no dia 9 de agosto, na reunião conduzida por Frei Chico, também houve 

várias críticas à Direção por ter suspendido a Conferência Sindical. Era preciso que o 

departamento tivesse uma ou mais pessoas viajando pelo Brasil de forma rápida. Outra cobrança 

foi feita quanto à aplicação da política do Partido, para que investisse no conhecimento das 

realidades locais. Frei Chico apontou que na capital alagoana havia um bom trabalho nesta área, 

mas todos se queixavam de uma coisa, faltavam cursos e isto se fazia necessário, pois esta 

debilidade fatalmente lhe custaria a perda de quadros. 

 Já em São Paulo, em 15 de agosto, um novo documento, desta vez trazendo um balanço 

geral da viagem pelo nordeste, assinalou que  

 

A minha impressão da viagem foi boa, mas acho que o partido tem um grande 

futuro nestes Estados em que visitei: Pernambuco, Alagoas e Ceará. Tem 

muita gente jovem com vontade de trabalhar, mas a pobreza de material 

também é grande, principalmente em relação à campanha do Partido. Acho 

que tem coisas sérias com respeito a pessoas desligadas do PCB, só que para 

o Partido isto teria que ser prioridade principal não só dos Estados, mas 

também do Comitê Central. (...) Existe também uma falta grande informações 

sobre as questões Sindicais, é preciso resolver esta questão com certa 

urgência. (...) Quero dizer também que a falta de cursos Sindicais é séria. É 

preciso também alertar os assistentes do C. C. para não prometer nada para as 

pessoas que não possa resolver, pois em Fortaleza foi cobrado por um 

camarada antigo de nome conhecidíssimo, Vicente Pompeu, sobre um livro 

de poesia, e isto assumiu ele dei para o camarada Valentim. Outra coisa que é 

preciso lembrar nesta questão Sindical: não dá para impor e de cima para 

baixo, é preciso ouvir com paciência todos os interessados. 

Frei Chico367 
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 Divulgado já no tardio outubro de 1990, temos um documento do PCB alagoano 

dedicado exclusivamente a discutir a política sindical da agremiação. Já na sua abertura, o tom 

de desaprovação a Direção Nacional é patente: 

 

Finalmente os comunistas brasileiros estão sendo convocados para uma ampla 

reunião de caráter nacional. Se, por um lado, tal acontecimento vem preencher 

uma gritante lacuna, representada pelo desrespeito à decisão congressual de 

convocação de uma Conferência Sindical, por outro lado, tem lugar num 

imediato período pós-eleitoral de 1º turno e às vésperas do novo Congresso 

Nacional do PCB, o que pode tornar sem efeito suas decisões. Acrescente-se 

a isso o fato de não ter sido devidamente esclarecida a razão maior da 

convocação deste encontro para uma época tão inadequada, além da 

absolutamente imprecisa a pauta de discussão ou a ausência de um documento 

fundamentado e dirigido à melhoria imediata do nosso caótico trabalho 

sindical368. 

 

De qualquer forma e atendendo à convocação da Direção Nacional, os comunistas 

alagoanos, envolvidos nas atividades sindicais, participariam da reunião com o propósito de 

discutir várias questões polêmicas e acumuladas lamentavelmente na prática partidária 

nacional. A missiva afirmava entender que as profundas e traumatizantes transformações que 

tiveram tido lugar nos países socialistas e seus respectivos partidos comunistas apontavam para 

uma nova realidade, que não poderia ser encoberta. E desta nova realidade decorria, sobretudo, 

o imperativo da construção de um modelo socialista que incorporasse à sua essência a 

democracia. Para os partidos comunistas, o trabalho de elaboração de um tal modelo deveria, 

necessariamente, começar pela plena democratização da própria experiência e discussão 

partidária. Neste sentido, a frente sindical de atuação dos comunistas despontava como um dos 

setores onde esta democratização, que era inseparável da batalha contra o burocratismo e o 

mandonismo, deveria ser levada a efeito com mais urgência e mais solidez. 

A rigor, o trabalho sindical do PCB só existia pelas iniciativas isoladas de cada direção 

partidária estadual. O trabalho sindical nacional do PCB, configurado na existência de um 

Departamento Trabalhista ligado ao Comitê Central, não passava de uma grande ficção. Some-

se a estas circunstâncias altamente negativas o fato de a própria Direção Nacional não ter 

convertido em prioridade real a frente sindical e não ter sido capaz de elaborar uma política 

sindical que representasse efetivamente a posição dos comunistas brasileiros. 

A ausência desta política sindical – democraticamente elaborada e discutida pelo 

coletivo de comunistas que estavam envolvidos no trabalho desta frente fundamental – deixava 
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o PCB sem quaisquer condições de aparecer como uma força autônoma, capaz de orientar o 

conjunto dos trabalhadores em suas lutas e capaz de influir concretamente no rumo organizativo 

do movimento sindical brasileiro. Além disto, tal fato se agravava enormemente depois de 

aprovada a nova Constituição do país, a qual, depois de abrir caminho para a autonomia 

sindical, colocou diante dos segmentos organizados dos trabalhadores o desafio de repensar a 

estrutura do sindicalismo livre da tutela do Estado. Sua crítica prossegue:  

 

O chamado Departamento Trabalhista do PCB não pode ser apresentado como 

modelo sério de organização sindical de um partido. Sua ineficiência, falta de 

mobilidade, desinformação, desaparelhamento, ausência física da maior parte 

do território nacional deixam o coletivo partidário completamente à mercê das 

iniciativas isoladas de cada comissão sindical regional, de cada dirigente 

sindical comunista, de cada militante sindical. Em decorrência da total 

falência deste Departamento, que reflete a falência da política sindical do 

próprio Comitê Central, os comunistas brasileiros já não se articulam 

nacionalmente para a participação nas greves nacionais gerais ou setoriais, nas 

grandes jornadas e mobilizações, nos movimentos de solidariedade sindical, 

nas eleições de federações e confederações, nos congressos, encontros 

nacionais e regionais e em todo o conjunto de eventos que extrapolam a 

fronteira dos Estados isoladamente369. 
 

Conjugado a esta dispersão inexplicável decorrente da falta de política, de coordenação 

e articulação, o Partido já não tinha mais um perfil nacional no movimento sindical brasileiro. 

Enquanto em alguns estados a Direção Nacional do PCB tolerava a participação de comunistas 

em articulações sindicais atrasadas, ligadas politicamente à direita e ao fisiologismo, em outros, 

a agremiação não se articulava e, com isto, desgastava-se politicamente ou articulava-se com 

os setores mais combativos ligados à CUT, sem observar o devido espírito crítico e 

independente que deveria caracterizar a participação dos comunistas nesta Central. 

Em consequência destes fatores negativos, a falta do perfil nacional também se 

expressava na ausência de líderes sindicais comunistas que tivessem projeção nacional, que 

incorporassem em suas individualidades a política do PCB, que conhecessem a realidade do 

território nacional e as características do trabalho sindical em cada estado, que corporificassem, 

a presença individualizada do Partido nas lideranças respeitadas em todo o país. 

Todo esse conjunto de falhas gritantes, de omissões intoleráveis para um partido que se 

reclamava revolucionário, nada mais era que o fruto de uma crise político-ideológica 

organizativa que extrapolava a frente sindical. Era decorrência de um modelo de organização 

partidária já esgotado. Era fruto das reminiscências stalinistas-burocráticas que estabeleceram 
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um centralismo autoritário que, no caso da frente sindical, nem como centralismo funcionava 

mais. Daí a necessidade de vincular a crítica à falência do Departamento Trabalhista à crítica 

geral do esgotamento do atual modelo organizativo do Partido como um todo. Daí a necessidade 

de procurar o reerguimento do papel do PCB no movimento sindical brasileiro, nas mudanças 

necessárias na estrutura organizativa do Partido, na luta contra o burocratismo, na 

democratização interna do PCB, na descentralização eficiente das ações, na concepção de um 

modelo democrático de socialismo. 

O documento alagoano considerava que o fundo ideológico da crise sindical residia na 

continuada incompreensão histórica que o PCB devotava ao papel social da classe operária 

dentro da sociedade em permanente mutação. Esta incompreensão agravava-se, em função da 

crise que envolvia o sistema socialista mundial e o movimento comunista internacional como 

tal, quando alguns teóricos do próprio PCB se precipitavam nas avaliações desta crise e 

terminavam por estender o questionamento de vários postulados superados ou equivocados da 

experiência socialista mundial a determinadas regularidades do movimento social que 

continuavam válidas como conquistas do pensamento marxista e do pensamento científico. 

 Aliado a isso, outro problema advinha do seguinte: 

 

Progrediam e ganhavam espaço no PCB a censura stalinista que infelizmente 

ameaça a imprensa comunista (Voz da Unidade), impedindo que opiniões 

contrárias sejam veiculadas, muitas curtas formulações que se pretendem 

“modernizadoras” do marxismo e do socialismo contribuem para aumentar a 

confusão ante a ausência de um debate leal, aberto, democrático e pluralista 

em nossas fileiras370.  

 

Conferências, seminários, assembleias, e encontros estaduais tinham refletido 

elaborações sobre estes problemas complexos. Deste conjunto de elaborações e decisões 

entendiam que o processo de “Perestroika” e da “glasnost” na União Soviética desencadeou, a 

nível mundial, reavaliações que já estavam latentes no movimento comunista internacional. 

Dentre estas avaliações, algumas eram fundamentais e indiscutíveis em seu acerto, como a 

necessidade de superação do stalinismo, a incorporação incondicional dos valores democráticos 

históricos e universais à construção do socialismo e à vida partidária, o paulatino desmonte do 

aparelho estatal e sua substituição pela autogestão dos negócios da sociedade. 

Porém, nenhuma destas reavaliações autorizava a tentativa de sepultar o socialismo 

naquilo que este tinha de fundamental. Como também não poderia servir de pretexto para 
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liquidar o marxismo e estabelecer como nova verdade a ideia da colaboração de classes e uma 

absolvição dos crimes e das mazelas do capitalismo que, via suposta “modernização” pós-

liberal, poderia representar uma saída para a crise de sobrevivência da humanidade. 

A principal razão orgânica de um partido comunista continuava a ser a classe operária 

(ainda que ampliada conceitualmente em sua estrutura) como força social hegemônica na 

conquista de um novo tipo de sociedade. E isto era verdadeiro, independentemente de quaisquer 

transformações no mundo do socialismo. Enquanto esta questão fundamental não fosse 

entendida pela direção partidária, o trabalho sindical do PCB sofreria enormemente em sua 

efetividade, sem atingir os contornos de um trabalho nacional, sem constituir-se propriamente 

num projeto nacional permanente e abrangente, como parte de vital importância para uma 

estratégia política de poder. 

A questão das centrais sindicais como expressão maior da crise sindical do PCB – as 

incompreensões sobre o papel da classe operária e do conjunto dos assalariados na 

transformação da sociedade e as novas teorias que apontavam para o colaboracionismo de 

classe, ainda que encobertas por fórmulas complicadas – constituíam o substrato para muitos 

erros na inserção dos comunistas no movimento sindical contemporâneo. A expressão maior 

destes erros de inserção estava na política oscilante, vacilante e equivocada quanto à definição 

do PCB em relação às centrais sindicais, o que trazia desdobramentos igualmente negativos 

para uma série de outras definições fundamentais para a política sindical. Outra crítica é feita 

pela atuação do Partido no processo de criação das centrais: 

 

Depois de “perder o bonde” no processo de gestação destas centrais por conta 

de uma quimérica “unidade geral dos trabalhadores”, o PCB não compreendeu 

a importância do processo de criação da CUT, não foi capaz de acompanhar 

criticamente o processo de esvaziamento e “direitização” da CGT e não foi 

capaz de romper claramente, nos centros mais importantes e em nível oficial, 

com uma desgastante política de alianças com os setores mais atrasados e 

fisiológicos do movimento sindical371. 

 

Enquanto no plano político geral a política do PCB havia evoluído corretamente para o 

estreitamento das alianças com as forças de esquerda como núcleo básico para a formação de 

um bloco democrático e avançado (como demonstraram as coligações realizadas para as 

eleições presidenciais em 1989), no plano sindical nacional e nas ações do Departamento 

Trabalhista, o PCB seguiu caminho inverso, aceitando ou promovendo alianças exatamente 
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com os setores que, no movimento sindical, representavam os interesses da direita e da centro-

direita no plano político geral. 

Sob alegação de falsos postulados que pretendiam ver no movimento dos trabalhadores 

uma uniformidade que estava acima do confronto e da divisão ideológicos, a política oficial do 

PCB continuava a procurar uma unidade formal inexistente que encobria, na prática, a 

perpetuação da divisão ao reforçar o projeto mais atrasado e ideologicamente antissocialista do 

movimento sindical. Ao optar pelo ingresso na CUT, os comunistas alagoanos e os comunistas 

de vários outros estados seguiriam o caminho que a vida e a experiência lhes apontavam como 

o mais acertado, ainda que tortuoso e cheio de embates e sacrifícios. 

Apesar dos equívocos e estreitezas que pontilharam sua formação, a CUT havia se 

convertido, pouco a pouco, no segmento organizado do movimento sindical que aglutinava os 

setores mais combativos e mais avançados ideologicamente do conjunto dos trabalhadores. 

Todavia, haviam ressalvas a serem feitas: 

 

Não nos escapa, evidentemente, que a criação da CUT deu-se sob a chancela 

do PT, que procura manter esta central, de forma equivocada, como um 

instrumento cativo de sua hegemonia. Porém, com o ingresso de incontáveis 

sindicatos e variadas forças políticas em seu seio, a CUT começa a abrigar um 

processo positivo de contradições que apontará, inevitavelmente, para sua 

evolução como uma Central desatrelada do aparelhismo partidário e apta a 

representar o conceito mais avançado de unidade da chamada classe 

trabalhadora372. 

 

A unidade dos trabalhadores, que os comunistas tinham corretamente como meta, 

começava inevitavelmente no reconhecimento de um quadro de divisão real do movimento 

sindical. E só a partir de uma definição organizativa do PCB em favor dos setores mais 

avançados deste movimento – como era o caso da CUT – é que poderia se dar a luta concreta, 

e não retórica, para alcançar-se uma unidade baseada na luta contra a exploração capitalista e 

não na quimera da colaboração de classes. 

Definindo-se pela CUT sem perder sua independência nem autonomia, ingressando na 

CUT com a disposição firme de travar a luta ideológica e organizativa contra o sectarismo e o 

dogmatismo petistas, os militantes sindicais do PCB contribuiriam para constituir-se num polo 

ativo e reconhecido de orientação dos setores combativos do movimento sindical, rumo à 

verdadeira unidade de ação a qual, de fato, lhes interessava. 
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Ingressar na CUT como tendência organizada, munida de uma política sindical definida, 

sensata e ao mesmo tempo combativa, constituía-se na saída para a quebra da indefinição do 

PCB, que deveria lutar para ampliar política e organizativamente esta Central, até chegar ao 

modelo de Central que almejavam, com a mais ampla representatividade e o mais elevado grau 

de democracia. Para isso, careciam de travar a luta ideológica ali onde era mais acirrada, mais 

difícil, mas, ao mesmo tempo, mais promissora. 

Dessas análises decorriam evidentemente propostas para relançar o trabalho sindical do 

PCB dentro da visão que foi apresentada. Estas propostas, contudo, não brotariam como 

fórmulas mágicas e acabadas, mas como plataforma para um debate que redundasse em saídas 

concretas, capazes de superar o caos e o imobilismo nesta frente de trabalho. Das propostas 

aventadas, primeiro instituir um novo modelo organizativo para o trabalho de articulação 

nacional da frente sindical do PCB. Em decorrência, havia a defesa da extinção do chamado 

Departamento Trabalhista do Comitê Central e sua substituição por uma Coordenação Nacional 

– composta em sua maioria de dirigentes sindicais e complementada por Coordenações 

Regionais e responsável nacionalmente pela articulação do PCB em cada categoria. 

Havia também o imperativo de elaboração, com vista ao Congresso Nacional do PCB, 

de um documento básico que fosse capaz de servir como ponto de apoio para uma discussão 

democrática tendente a definir as posições do PCB ante as questões fundamentais do 

movimento sindical brasileiro. Somado a isso, equipar a coordenação Nacional dos meios 

necessários a se comunicar e fazer-se presente com a regularidade necessária em todo o 

território nacional, dando à política sindical do Partido, o caráter de um projeto nacional, e não 

de uma Coordenação regional restrita ao eixo Rio-São Paulo. 

O ponto mais importante, sem dúvida, era definir a CUT, a Central a ser reconhecida 

oficialmente pelo PCB, como a melhor alternativa para a organização nacional dos 

trabalhadores, organizando os militantes do PCB como uma tendência nacional no seio desta 

Central. Decorrente da organização desta tendência, projetar como lideranças sindicais 

nacionais do PCB dirigentes sindicais comunistas de destaque em diferentes categorias e 

capazes de corporificar a política do PCB em todo o País. Por fim, encarregar diferentes 

direções regionais do PCB – conforme uma distribuição criteriosa a auxiliar a Coordenação 

Nacional Sindical do PCB no financiamento do deslocamento e mobilidade dos responsáveis 

nacionais pela articulação de distintas categorias profissionais, notadamente durante a 

realização ou preparação de eventos, jornadas e greves regionais ou nacionais. A razão desta 

proposta prática decorria da escolha de diferentes Estados como base de ação e moradia dos 

responsáveis nacionais a serem escolhidos entre dirigentes sindicais de projeção nacional. 
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 Um outro documento, também de 1990, propunha a edificação de um trabalho sindical 

paralelo aos ditames da Direção Nacional. Partindo do princípio de que o traço fundamental do 

trabalho sindical dos militantes do PCB era a estrita observância da diferença que existia entre 

Partido e Sindicato, o que impunha cimentar o respeito à autonomia dos sindicatos como 

organizações de massas, abertas à participação de todos os trabalhadores e cujo processo 

decisório dar-se-ia através dos mais elevados graus de prática democrática. 

Este respeito à autonomia sindical não seria ditado por meros preceitos morais. Mais do 

que isso, tinha um sentido histórico-concreto: 

 

Daí o combate que fazemos tanto à pelegagem da direita, quanto aos setores 

radicaloides e atrasados da esquerda, que têm como prática cotidiana o 

aparelhamento dos sindicatos a serviço não dos interesses das diversas 

categorias de trabalhadores, mas sim de apetites fisiológicos (principalmente 

no caso da direita) ou da promoção oportunista dos interesses exclusivistas de 

partidos e grupos políticos, o que cria os embriões para a futura burocracia 

autoritária nos regimes socialistas373. 

 

Nesse sentido, a política do PCB era a do fortalecimento da democracia interna dos 

sindicatos. Era a política da mais ampla sindicalização de trabalhadores. Da prática da 

tolerância, do debate, da mais ampla circulação de ideias como forma de fortalecer as 

organizações sindicais, educar os trabalhadores no exercício da democracia política e, 

principalmente, forjar em bases sólidas a unidade de ação do conjunto da classe em defesa dos 

seus interesses. Essa busca da unidade de ação era fruto direto dos princípios no trabalho 

sindical. Muito embora o PCB trabalhasse com transparência e legalidade na defesa de suas 

posições político-ideológicas no movimento sindical, procurando, na disputa democrática, 

fortalecer o grau de influência dos comunistas entre os trabalhadores, fazia isto sem perder de 

vista o esforço permanente para construir uma sólida unidade de todos os trabalhadores na luta 

por reinvindicações concretas e pelo aumento do peso político dos trabalhadores na sociedade. 

Justamente por ser um fenômeno, no mínimo raro, no que se apresentou até aqui, um 

ponto importante desse documento é a caracterização do trabalho do PCB no âmbito estadual. 

Em suas palavras, era exatamente por ter compreendido estes princípios, que o Partido tinha 

conseguido, apesar dos erros da política sindical da Direção Nacional e das imensas 

dificuldades que caracterizavam um pequeno partido, manter uma influência positiva e uma 

política correta no movimento sindical alagoano: 
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(Coleção Documentos Alagoanos), p. 243-247. 
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Desde o final da ditadura, o PCB-AL advogou uma política de unidade, de 

combate ao aparelhismo, de fortalecimento do caráter de massas dos 

sindicatos, de ações planejadas e eficientes em defesa das reinvindicações em 

termos numéricos. Essa política nem sempre teve êxito, razão pela qual o 

movimento sindical alagoano, sob a hegemonia, respectivamente, do PT e do 

PCdoB, sofreu derrotas importantes e não avançou como devia. Destas 

hegemonias, a mais prejudicial tem sido a do PCdoB, que chegou ao ponto de 

subordinar as lutas de diversas categorias de trabalhadores – notadamente 

funcionários públicos – às oscilações de seus interesses político-eleitorais 

mais gerais, principalmente quando do apoio ao governo Collor, desgastando 

o poder de mobilização de amplas parcelas do movimento sindical374. 

 

Um certo paradoxo é que o documento assevera que naquele momento o PCB alagoano 

se apresentava muito mais forte no movimento sindical e era a força hegemônica no seio de 

algumas categorias de trabalhadores – em um momento no qual a agremiação agonizava a nível 

nacional. Infelizmente, esse aumento da força do Partido, fruto de um paciente trabalho de 

acumulação de experiências, ainda não se traduzia por aumento correspondente da influência 

dos comunistas no movimento sindical em sua coordenação mais geral. 

O PCB foi apontado como força hegemônica nos sindicatos dos radialistas, ferroviários, 

vigilantes. Dividia essa hegemonia nos sindicatos dos jornalistas e funcionários da Emater. 

Estava presente nas diretorias dos sindicatos dos engenheiros, enfermeiros, economistas. Iria 

passar a representar-se nas diretorias dos sindicatos da construção civil e dos bancários. 

Acabava de se fazer representar com força no Conselho Regional de Assistência Social. Em 

determinada altura do texto, este afirma: 

 

Quando coordenou minimamente essa sua força, o PCB conseguiu uma 

participação expressiva no Congresso Estadual da CUT, terminando por 

eleger alguns dos seus militantes para a direção daquela Central. Infelizmente 

esta coordenação não se faz de forma sistemática, a não ser nas greves gerais, 

quando a militância do PCB tem se destacado bastante, e em greves 

localizadas, como foi o caso da greve do Polo.  O PCB participa de forma 

desordenada de manifestações de funcionários públicos, comandos de 

mobilização destas categorias de funcionários, encontros de trabalhadores e 

um sem-número de atividades onde a força do PCB e a justeza de sua tática 

não se fazem presentes375. 

 

As causas destas deficiências estavam na incompreensão ainda grande sobre o papel do 

Partido na sociedade; no desvio sindicalista de membros que se sentiam atraídos pelo 

corporativismo e perdiam de vista as lutas gerais de classe; na ausência de uma política sindical 
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definida; nos erros cometidos pela Direção Nacional do PCB quanto ao movimento sindical, ao 

não ter compreendido a falência da CGT e, sobretudo, na falta de uma Comissão Sindical 

atuante capaz de coordenar a ação de todos os militantes sindicais do PCB. 

Os próximos passos consistiam em fazer avançar a política do PCB nas categorias onde 

não detinham a hegemonia; derrotar os setores pelegos sobreviventes em muitas categorias; 

aumentar a força e a influência do PCB na CUT era tarefa mais do que importante justamente 

no momento em que batalhas dificílimas estavam se aproximando, como fruto do arrocho, do 

privatismo e do entreguismo do Plano Collor. 

Segundo Fabricio Pereira da Silva, a polêmica acerca da atuação sindical do PCB, que 

se arrastou por toda a década de 1980, sendo abafada em vários momentos, se tornara inadiável 

no final da década. A realidade havia demonstrado o equívoco da atuação do partido junto aos 

setores mais conservadores do movimento sindical. A CGT (na qual os comunistas buscavam 

levar adiante sua política de “unidade”) servira de “celeiro” a um “sindicalismo de resultados”, 

em tudo diferente do que o partido defendia. A hegemonia da central, que esperavam conquistar 

derrotando os tradicionais, havia passado para as mãos de setores novos, forças conservadoras 

modernas, adaptadas à nova realidade do país. Estas afastaram da central tanto os tradicionais 

quanto os pecebistas (ironicamente companheiros dos “pelegos” também na derrota). Por seu 

turno, a atuação prática da CUT (naquele momento consolidada como central hegemônica, 

contrariando as previsões de muitos do PCB de que ela não teria vida longa) já não diferia muito 

daquilo que o próprio Partido defendia para o movimento sindical. Ao mesmo tempo, a central 

vinha perdendo em “combatividade”. Ainda de acordo com o autor, 

 

De qualquer forma, se é possível afirmar que a atuação na CUT seria desde o 

início o caminho mais correto para o PCB, naquele momento ela se 

configurava enquanto única alternativa viável. Mesmo assim, a questão ainda 

demorou a ser definida. Militantes do PCB nos últimos anos já vinham 

atuando em sindicatos cutistas, algo imposto até mesmo pela necessidade. A 

história da atuação sindical pecebista naquela década é basicamente uma 

sucessão de derrotas: a perda de vários sindicatos (alguns tradicionalmente 

controlados por pecebistas) para setores cutistas que depois os filiavam à 

central, bem como a predileção dos novos sindicatos progressistas que 

surgiam pela filiação à CUT. Os espaços dos pecebistas se reduziam na CGT, 

mas principalmente fora dela376. 

 

A partir do “racha” da CGT, a direção sindical pecebista buscou ainda uma “solução 

intermediária”: a atuação “equidistante” do partido, sem a opção definitiva por uma das 

centrais. Tal “solução” perdurou oficialmente até 1990, mas na prática os setores cutistas do 
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PCB já eram amplamente majoritários, e a luta pela entrada na central acabou saindo vitoriosa 

do Encontro Nacional de Sindicalistas do PCB (Praia Grande, SP, 20 e 21 de outubro de 1990). 

Nele, finalmente optou-se pelo abandono da “política de equidistância” e pela atuação na CUT, 

decisão tomada por ampla maioria (apesar de alguns resistentes, argumentando que aquela 

reunião não tinha caráter deliberativo, tendo sido convocada apenas para discutir a crise vivida 

pelo partido e a eleição de sua direção sindical). De fato, os setores cutistas, cansados de 

indefinição e certos de sua maioria, impuseram a discussão e a votação daquela proposta – numa 

espécie de “rebelião” das bases.  

A polêmica ainda se arrastou por algum tempo, até que a direção do partido referendasse 

a decisão (em janeiro de 1991). Foi de fato uma vitória dos setores “à esquerda” do partido, 

mas na prática tal decisão não passava de “letra-morta”. Apesar da atuação na CUT estar agora 

oficializada, o grau de dissensão no PCB era tal que alguns militantes permaneceram na CGT 

e muitos participaram das articulações para a fundação da Força Sindical. Àquela altura, as 

divisões no partido se mantinham e se aprofundavam independentemente da posição oficial que 

fosse tomada. Só mudavam os “transgressores”. Um ano depois, oficialmente, nem haveria mais 

partido. Era a solução encontrada pela maioria para superar aquela crise sem precedentes – 

potencializada (a um nível insuportável para muitos) pelo rápido e surpreendente colapso do 

“socialismo real”. 
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5 O PCB E AS ELEIÇÕES (1982-1990) 

 

5.1 CONQUISTAR O VOTO ÚTIL: AS ELEIÇÕES DE 1982 

 Na frente política, o ano de 1982 foi dominado pela perspectiva das eleições de 

novembro. Pela primeira vez desde 1965, os governadores seriam eleitos diretamente. Como as 

eleições tinham sido adiadas de 1980 para 1982, o eleitor deveria votar em candidatos para 

todos os níveis, exceto o presidencial. Tanto o PDS quanto o PMDB se organizaram para uma 

propaganda sofisticada pelos meios de comunicação; os partidos menores, como o PT, PDT e 

PTB, tinham que contar com a boa vontade de grupos voluntários para contatos de rua 

diretamente com o eleitor e com os comícios em praça pública. Em muitas localidades, esta 

eleição, como todas as demais de âmbito federal desde 1974, transformou-se em plebiscito 

sobre as políticas de governo, fora onde o PDS podia capitalizar efetivamente o interesse do 

eleitor por alguma questão local ou estadual. 

 Apesar das tentativas de sabotagem, da linha dura e do compreensível pessimismo do 

público, as eleições foram um impressionante ensaio de civismo: mais de 45 milhões de 

eleitores compareceram às urnas, o maior eleitorado de todos os tempos na América Latina. 

Foram relativamente pequenas as acusações de fraude e o Brasil podia congratular-se consigo 

mesmo por haver dado uma lição de exercício eleitoral, coisa extremamente rara no Terceiro 

Mundo. 

 A estratégia dos comunistas alagoanos foi traçada logo no início do ano: lançariam o 

nome de Nilson Miranda para a disputa de uma vaga no legislativo estadual. Apontado pela Voz 

da Unidade como “(...) valoroso líder sindical, vereador (cassado) e combatente de sindicatos 

rurais”, Miranda teve seu nome indicado para compor a chapa do PMDB, “por numerosos 

amigos, contando com o apoio e a simpatia do povo de Alagoas”377. É possível conjecturar que 

a escolha por Nilson, o qual naquele momento era diretor do Sindicato dos Jornalistas de 

Alagoas, do Sindicato dos Radialistas de Alagoas, delegado da Federação Nacional dos 

Jornalistas e tesoureiro da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e 

Publicidade, tenha se dado pelo fato de um certo prestígio associado à sua figura decorrente dos 

anos em que estivera exilado. Sua atuação jornalística desde o seu regresso ao país também lhe 

proporcionou um certo trânsito nos bastidores políticos de Brasília, e para os pecebistas 

alagoanos este era o seu principal trunfo.  

                                                      
377 “Alagoanos lançam Nilson Miranda à Assembleia Legislativa” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 89, 

15/01/1982 a 21/01/1982, p. 4. 
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Ainda assim, era pela atuação de Miranda antes do golpe de 1964, seja na criação do 

Sindicato de Radialistas, do qual foi eleito primeiro presidente, ou do trabalho de formação de 

sindicatos rurais, no período de 1962/64, no interior do estado e, por fim, como membro do 

Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), que o seu nome foi o escolhido para compor a chapa 

de candidatos do PMDB. Alguns possíveis motivos ocultos por trás dessa escolha, além do já 

mencionado prestígio decorrente do período no qual estivera exilado378, apontam para o perfil 

intelectual de Nilson, afora já ter sido sufragado vereador duas décadas antes, oportunidade na 

qual fora eleito pelo PSP. Igualmente, podemos apontar que a não escolha por figuras de origem 

mais operária – como Rubens Colaço, para citar um exemplo – fornece um indício do abismo 

existente entre o PCB e o mundo operário de então. 

A festa de lançamento contou com a participação de diversos dirigentes sindicais e 

lideranças políticas oposicionistas. Dentre eles, o candidato a senador pelo PMDB, José Moura 

Rocha, o jornalista Freitas Neto, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas e 

secretário da Federação Nacional dos Jornalistas, também candidato a vereador em Maceió. Os 

comunistas alagoanos presentes foram representados pelo ex-dirigente sindical José Graciano, 

candidato a vereador no município de Rio Largo379. 

Discursando como candidato, Miranda destacou a necessidade da unidade das 

oposições, o que se antes do pacote eleitoral já era importante, agora tornava-se vital para a 

derrota eleitoral do regime e para a conquista da democracia. Defendeu ainda a legalização do 

PCB, pois, segundo ele, o pluripartidarismo existente era falso, dado que existiam forças 

políticas, parcelas consideráveis da sociedade brasileira, como os comunistas, que estavam 

marginalizados, impedidos de se organizarem e de se expressarem livremente, devido à iniqua 

Lei de Segurança Nacional. Além disso, para ele, o direito ao trabalho, a necessidade da 

Reforma Agrária, o alto custo de vida, os baixos salários, a ausência da autonomia e liberdade 

sindicais, e tantos outros graves problemas enfrentados pela população, só poderiam ser 

efetivamente solucionados com a existência de um regime que possibilitasse a livre organização 

popular, no sentido de que os trabalhadores e o povo, em geral, pudessem se mobilizar e lutar 

pela conquista de suas reivindicações. Afirmou ainda que somente através de uma Assembleia 

                                                      
378 A historiadora Denise Rollemberg Cruz assinala que no período imediato da decretação da Anistia houve um 

interesse de caráter midiático a respeito do retorno do exílio. Segundo palavras da autora: “O exílio rapidamente 

entrou na moda (...). As autobiografias se multiplicavam e vendiam. Algumas foram best sellers (...). Mas, nos 

primeiros anos, não deixou de pairar no ar a mitificação do exilado, até porque era um personagem que estava 

sendo conhecido – e construído – como um viajante que vem de outras terras, de uma longa ausência, e conta, no 

centro da roda, o que viu”. Para mais informações, ver CRUZ, Denise Rollemberg. Exílio: entre radares e raízes. 

Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 16. 
379 Idem. 
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Nacional Constituinte, com a participação de todas as correntes de pensamento existentes na 

sociedade brasileira, seria possível começar-se a equacionar estes problemas, agravados pelo 

regime implantado em 1964380. 

 Em junho, foi publicada na Voz da Unidade uma análise a qual apontava que, em 

Alagoas, contrariando as informações da grande imprensa nacional, a oposição poderia ganhar 

as eleições daquele ano. Em outras palavras: o PMDB tinha condições reais de vitória no dia 

15 de novembro381. Segundo a matéria, as análises feitas pelos jornalistas do sul do país e 

reproduzidas nos demais órgãos de informações eram baseadas nos resultados das eleições de 

1974 e 78, quando o antigo MDB foi derrotado pela extinta ARENA. O quadro, entretanto, 

havia mudado e muito. Desde então, a oposição se vira fortalecida com a entrada do deputado 

federal Murilo Mendes, do senador Teotônio Vilela, de vereadores e lideranças do interior do 

estado – eleitos originariamente pela extinta ARENA – que trouxeram para a frente 

oposicionista muitos dos seus correligionários, bem como mais credibilidade junto a setores 

antes arredios à oposição, como o açucareiro, onde a oposição estava conseguindo relativo 

apoio. 

Em 1978, o MDB concorreu às eleições com apenas 31 diretórios organizados nos 94 

municípios alagoanos. Em 1982, o número era de 90 diretórios, ou seja, quase todo o estado 

estava coberto pelos diretórios municipais oposicionistas. Naquele momento, a oposição 

lançaria pela primeira vez em sua história uma lista completa para a Câmara Federal – 9 

candidatos – para a Assembleia Legislativa – 28 candidatos – prefeitos e vereadores em todos 

os 94 municípios. Para exemplificar o crescimento da oposição, existiam 150 candidatos 

disputando as 63 vagas da Câmara Municipal de Maceió. A meta do PMDB era, além de eleger 

o Senador e Governador, fazer 4 deputados federais, 11 estaduais e a maioria na Câmara de 

Maceió. Tarefa difícil, de acordo com a Voz, mas não impossível. 

Atravessando uma fase de expansão quando seus elementos mais destacados percorriam 

o interior, formando diretórios, lançando candidatos à Câmara Municipal e Prefeituras, o 

PMDB tinha a iniciativa política, elemento importante o qual a oposição estava sabendo 

manejar. O PDS, por sua vez, refletindo suas disputas internas e indefinições, não havia 

conseguido realizar um só comício, enquanto o PMDB avançava fazendo concentrações nos 

municípios da região do Sertão, antes redutos governistas. 

                                                      
380 Idem. 
381 “Em Alagoas PMDB tem tudo para ganhar as eleições de novembro” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 107, 

03/06/1982 a 09/06/1982, p. 10. 
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Ainda de acordo com a análise, a lista de candidatos que seria apresentada pelo PMDB 

refletiria candidatos com chances de vitória. Para o Senado, Teotônio Vilela enfrentaria o ex-

governador Guilherme Palmeira, candidato do PDS. Para a Câmara Federal, foram lançados os 

então deputados federais José Costa, Mendonça Neto e Murilo Mendes. Completavam a lista o 

ex-prefeito (cassado) de Maceió, Sandoval Cajú, Lênine Pereira, o ex-deputado federal Djalma 

Falcão, os então deputados estaduais Manoel Affonso e Renan Calheiros e a médica Selma 

Bandeira.  

Para a Assembleia Legislativa o PMDB apresentou os atuais deputados estaduais 

Afrânio Vergetti, Alcides Falcão e Francisco Pimentel. Como novos postulantes lançou, além 

de Nilson Miranda, os ex-deputados cassados Diney Torres e Moacir Andrade, o vice-

presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, Ronaldo Lessa, o ex-líder sindical 

Eduardo Davino, os advogados Cleto Falcão, Ednaldo Soares, Eduardo Bonfim, Francisco 

Mello, Tobias Granja e Valter Figueiredo. E mais João Nascimento, Antônio Brandão, Marcos 

Sá Peixoto, Mauricio Mello, Valter Santana, Ismael Pereira, Renato Villar, Milton Maux Lessa 

e outros. 

Dos 600.000 eleitores alagoanos, aproximadamente 200 mil estavam na capital onde 

haveria uma renovação quase total na Câmara Municipal. Pedro Muniz Falcão, Mauro Guedes 

e Hermínio Cardoso eram vereadores do PMDB que tentariam um outro mandato. Novos 

candidatos disputariam o eleitorado maceioense, Freitas Neto, vice-presidente do sindicato dos 

Jornalistas e então secretário da Federação Nacional dos Jornalistas era um nome que vinha 

recebendo apoio dos mais variados. Amarino Marques Neto era um candidato com bases 

populares na zona do porto, onde dirigia o jornal Folha Portuária. O ex-líder sindical Rubens 

Colaço, o médico Bráulio Cavalcanti, Fernando Costa, Carlos Vilanova, Adalberon Porto Lins, 

Ediberto Ticianelli, Kátia Born, Tito Guimarães e outros nomes completavam a lista. 

A conclusão dessa apreciação caracterizou o PDS como detentor da máquina do estado, 

porém sem candidatos capazes de sensibilizar o eleitor indeciso. Relançaria quase todos os seus 

atuais deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores. Também em junho, o Comitê 

Central do PCB lançou-se decididamente na campanha cujo objetivo era a eleição do maior 

número possível de candidatos do PMDB.  Em um documento publicado em forma de 

suplemento no seu jornal, o Coletivo Nacional de Dirigentes Comunistas reafirmou a sua 
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proposta unitária – de ampla coalizão democrática – para governos estaduais e municipais que 

pudessem, nas eleições e depois delas, derrotar a ditadura, o PDS e afirmar-se eficazmente382. 

O apelo do PCB ao eleitorado se resumia ao que foi classificado como voto 

democrático útil383. Entendiam os comunistas que este tipo de voto – legítimo, dada a 

legislação arbitrária que impedia a livre manifestação de todas as correntes de pensamento e 

ação, o único capaz de evitar a dispersão de sufrágios que só interessava ao PDS e ao regime – 

era o voto no PMDB. Sobretudo depois da incorporação do PP ao PMDB, este último situou-

se como a força oposicionista com maiores possibilidades de bater o PDS em grande escala. 

Não era gratuito, aliás, que as manobras do regime procurassem, por todos os meios, 

enfraquecer exatamente o PMDB. 

Segundo o documento, a orientação dos comunistas para as eleições, defendendo o voto 

no PMDB, não equivalia a desconhecer a vocação democrática do PT, do PDT, e do PTB. 

Considerando a legitimidade e a importância destes outros integrantes da frente democrática, 

apelaram sistematicamente para que estes partidos se unissem numa atuação conjunta. 

Precisamente neste sentido é que os pecebistas formularam a sua proposta unitária para 

governos estaduais e municipais de ampla coalizão democrática. Esta proposta comunista 

compreendia a existência de programas mínimos de governo, em cada estado e nos municípios, 

formulados com a participação de todas as entidades que expressassem as reivindicações dos 

operários, das camadas médias urbanas, dos camponeses e dos prejudicados pelo modelo 

econômico do regime. 

Da mesma maneira, o estabelecimento de compromissos entre os candidatos e partidos, 

e destes com o povo, no sentido de que, em cada estado e nos municípios, independente de 

quem saísse vencedor, fossem realizados governos de ampla coalizão democrática, que não 

excluísse nenhuma força do leque democrático e popular. Com a linha de orientação geral para 

vencer o regime no pleito de novembro, derrotando o PDS, os comunistas propunham o voto 

democrático útil: convocavam todos os democratas para eleger, a 15 de novembro, o maior 

número possível de candidatos do PMDB, principalmente aos governos estaduais. A dimensão 

maior do voto útil, que não se revestia de traços revanchistas, era a construção de uma força 

social e política que sustentasse a transição da sociedade brasileira para um regime de amplas 

                                                      
382 “Só o voto democrático útil pode derrotar o PDS” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 108, 10/06/1982 a 

16/06/1982, p. 1. 
383 “Derrotar o governo votando no PMDB” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 109, 17/06/1982 a 23/06/1982, p. 

16. Grifos na matéria. 
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liberdades para a massa da população, que só assim poderia converter-se em sujeito da sua 

própria história. 

 Com isso, a avaliação pecebista era a de que mesmo o voto nos partidos oposicionistas 

fortalecia o governo e o PDS, devido ao fato de que com o voto vinculado, PTB, PDT e PT, por 

não possuírem abrangência nacional, diminuiriam a possibilidade de vitória do PMDB, 

dividindo a votação. Como se verá adiante, este diagnóstico se confirmaria. 

 Em agosto, depois de um debate envolvendo os candidatos majoritários do PMDB e do 

PDS transmitido pela TV Gazeta, evidenciavam-se as dificuldades do PDS naquele pleito. De 

acordo com Thomas Skidmore, o PDS era pretensamente o partido do governo, mas seus líderes 

nem sequer eram ouvidos na hora das decisões, mesmo quando o partido era diretamente 

interessado. Como resultado, seus líderes pedessistas nem sequer eram identificados com 

políticas que não ajudaram a formular. Eles eram “do” governo, mas não estavam “nele”, o que 

os tornava extremamente vulneráveis nas urnas. Votar contra os candidatos do PDS era, para o 

eleitor comum, o melhor meio que encontrava para se manifestar contra o governo militar de 

Brasília384. 

Anteriormente, a TV Alagoas havia promovido debates os quais por três vezes 

consecutivas não contou com a participação dos candidatos governistas. A repercussão da 

ausência do PDS aos debates foi tão grande que o candidato do PDS ao governo, Divaldo 

Suruagy, ficou conhecido por “El Fujón” 385. Dias depois, numa pesquisa de opinião feita pelo 

jornal Tribuna de Alagoas, constatou-se o seguinte: 71% dos alagoanos optariam pelo PMDB 

nas eleições de novembro386. 

Nas semanas que se seguiram, a campanha do PMDB ganhou as ruas e cresceu 

significativamente, tendo à frente o deputado federal José de Oliveira Costa, candidato ao 

governo do Estado. Ainda repercutia em todo o estado a histórica convenção do partido 

realizada em dia 31 de julho, quando mais de 5 mil pessoas lotaram as dependências do Jaraguá 

Tênis Clube, na capital. Na oportunidade foram homologados os nomes dos candidatos do 

PMDB alagoano: além de José de Oliveira Costa para governador, foram aclamados os 

seguintes candidatos: José Humberto Vilar Torres, o Zeca Torres, advogado sertanejo, para 

vice; José Moura Rocha, advogado e presidente do Diretório Regional do partido, para senador 

e as chapas para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, com 9 e 23 nomes, 

respectivamente. 

                                                      
384 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo, 1964-1985. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 454. 
385 “Em Alagoas 71% para o PMDB” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 118, 19/08/1982 a 25/08/1982, p. 2. 
386 Idem. 
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Contando com a militância ativa dos comunistas na campanha, os nomes dos candidatos 

peemedebistas ganharam as ruas, como o de Djalma Falcão e Sergio Moreira, este último 

membro de tradicional família oposicionista da Zona da Mata alagoana, ambos candidatos à 

Câmara Federal. Do mesmo modo, a chapa dos candidatos à Assembleia Legislativa era 

composta por alguns líderes populares com reconhecida tradição de oposição. 

Segundo avaliação veiculada na Voz da Unidade, a melhora qualitativa da chapa 

oposicionista se refletia no melhor encaminhamento e execução da campanha eleitoral ligada 

aos pleitos populares mais prementes, servindo como arma catalizadora, ajudando o avanço do 

nível de consciência política do povo387. Teotônio Vilela, aclamado na Convenção Regional 

como o “Senador do Brasil”, estava integrado à campanha do PMDB, apesar de seu delicado 

estado de saúde. Na ocasião, Vilela lançou uma conclamação geral aos convencionais para que 

“dessem as mãos e continuassem a sua luta empreendida em favor da Pátria. Uma festa como 

esta que estou apreciando enche-me os olhos e o coração de alegria. A justeza de nossas 

posições dá-me a certeza da vitória do PMDB nas eleições de 15 de novembro, com José Costa 

para governador e José Moura para senador”388. 

À medida que o pleito se aproximava, pesquisas de opinião realizadas em todos os 

estados davam conta da vitória do PMDB na maioria deles. Na ótica pecebista, a cada dia que 

se passava, o povo compreendia que o voto não dado ao PMDB seria um voto ganho pelo 

governo389. A 15 de novembro, o povo brasileiro teria um só objetivo: derrotar o regime, 

derrotando o PDS: 

 

O PDS é o partido do governo. É o partido que, nos governos federal, estaduais 

e municipais, no Congresso Nacional e nas assembleias de deputados e 

vereadores, nada fez contra a carestia da vida, a inflação, o desemprego, o 

rombo na Previdência, a desnacionalização da economia brasileira. O PDS é 

o partido daqueles que, nestes 18 anos de arbítrio e falta de liberdade, levaram 

o Brasil à mais grave crise econômica e social da sua história. Para vencer o 

PDS, no entanto, não basta votar em qualquer partido da oposição. É preciso 

votar naquele partido democrático que pode ganhar e levar. É preciso votar 

no partido que, depois das eleições, tem como governar as cidades e os 

estados. Este partido é o PMDB. Para ganhar e levar, só um tipo de voto: o 

voto democrático útil – é o voto no PMDB390. 
 

                                                      
387 “AL: depois da histórica convenção a campanha ganha as ruas” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 118, 

19/08/1982 a 25/08/1982, p. 5. 
388 Idem. 
389 “Voto útil conquista o eleitor” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 123, 23/09/1982 a 29/09/1982, p. 1. 
390 “Votar, ganhar e levar” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 125, 07/10/1982 a 13/10/1982, p. 16. 
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Para o PCB, não adiantava ganhar em um só estado ou em algumas poucas cidades. Era 

preciso ganhar em muitos estados e em muitíssimas cidades. Só assim os eleitos poderiam unir-

se e enfrentar as pressões do regime. Para os comunistas, só o PMDB tinha condições de eleger 

muitos governadores, muitos prefeitos e muitos parlamentares. E isto é o que garantia que os 

seus representantes não ficariam isolados – eles ganhando, iriam levar. E para levar, o PMDB, 

depois das eleições, deveria governar em conjunto com o povo, suas associações e movimentos 

com todos aqueles partidos e personalidades que se opunham ao regime, ao governo e ao PDS. 

Deveriam ser constituídos governos de ampla coalizão democrática, estaduais e municipais, 

envolvendo todos aqueles que queriam um país melhor e diferente. 

Os resultados eleitorais confirmaram, em parte, as expectativas. Embora a oposição 

tivesse recebido 59% do total dos votos populares, não conseguiu fazer maioria no Congresso 

(considerando as duas casas juntas) ou no colégio eleitoral, que devia escolher o sucessor de 

Figueiredo. Na Câmara dos Deputados, a oposição (reunindo todos os quatro partidos – PMDB, 

PDT, PTB e PT) agora ultrapassava o PDS por 240 a 235, mas no Senado tinha uma vantagem 

de 46 sobre 23 da oposição. No colégio eleitoral (formado por ambas as casas do Congresso 

mais seis representantes do partido majoritário em cada estado), o PDS tinha uma maioria de 

356 sobre um total de 330 das oposições unidas391. 

Vários aspectos desses resultados mereceram observação. Primeiro, o partido do 

governo perdera a maioria absoluta na Câmara dos Deputados. Se a oposição votasse unida, 

podia vetar qualquer lei proposta pelo governo (embora o Planalto contasse com o decurso de 

prazo, se não houvesse votação). Segundo, mesmo para manter sua relativa força no Congresso 

e no colégio eleitoral, o governo tinha que depender fortemente dos estados menos populosos 

e menos desenvolvidos, onde os governos podiam colocar a máquina de favores públicos a 

serviço do PDS para a obtenção de votos. Os problemas governamentais eram igualmente 

evidentes nas chefias de Executivos estaduais.  

A oposição conquistou os governos de nove estados, inclusive São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Leonel Brizola, que os militares continuavam a hostilizar, foi 

eleito governador do estado do Rio, tendo como vice-governador Darcy Ribeiro, que, na 

qualidade de assessor de João Goulart, conclamou o povo a ganhar as ruas contra o golpe de 

1964. Com efeito, tanto Brizola quanto Darcy passaram a adotar atitudes moderadas. Os demais 

oposicionistas que conquistaram governos estaduais eram políticos do PMDB, como Franco 

Montoro, em São Paulo, e Tancredo Neves, em Minas Gerais. 

                                                      
391 AARÃO REIS, Daniel. Ditadura e democracia no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2014, p. 140. 
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 Um exame mais atento nos resultados das eleições revelava que a oposição (PDT e 

PMDB) fizera governadores no Centro-Sul mais desenvolvido, enquanto o PDS ficou 

principalmente com o Nordeste e os estados escassamente povoados do Oeste, exceto Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, onde também ganhou. O PDS tinha a seu favor uma margem de 

14 votos no Congresso e de 38 no colégio eleitoral. Como os votos do partido oficial, segundo 

a experiência do passado, não eram confiáveis, o governo talvez viesse a ter problemas em 

futuras votações no Legislativo ou até no colégio eleitoral. 

Segundo Thomas Skidmore, o fenômeno mais interessante na política partidária foi o 

PT. Embora tivesse conseguido menos votos do que os seus entusiastas esperavam, representou 

uma força política nova e importante. O partido registrou-se em todos os estados brasileiros, 

formando núcleos de voluntários locais que podiam ser da maior importância em futuras 

batalhas eleitorais. O verdadeiro problema do PT era se ele podia crescer com a rapidez 

necessária para sobreviver sob a legislação eleitoral. Como o governo estava fazendo tudo para 

dividir a oposição, poderia dar ao PT o benefício da dúvida na aplicação da lei. Havia também 

o problema maior relativo à capacidade do PT de atrair o enorme eleitorado urbano decisivo 

em qualquer sistema democrático392. 

 Sua melhor performance em 1982 foi, o que não era surpresa, em São Paulo, não 

somente na capital, mas também por todo o estado. O Partido elegeu seis deputados federais 

por São Paulo, mais um por Minas Gerais e outro pelo Rio de Janeiro. Lula concorreu para 

governador de São Paulo e perdeu para Franco Montoro, senador com muita popularidade ali. 

Na verdade, Lula ficou em quarto lugar, atrás de Jânio Quadros (PTB), o enigmático e 

imprevisível ex-presidente, e do candidato do PDS, Reynaldo de Barros. O partido conseguiu 

eleger deputados estaduais, prefeitos e vereadores, sobretudo no estado de São Paulo. 

Quanto ao PMDB, demonstrou mais força e coesão do que vaticinavam os céticos. 

Muitos previram uma cisão no partido, com a direita, formando um Partido Liberal centrista, e 

a esquerda, um Partido Socialista. Os dois principais estados que, segundo as previsões, 

votariam no PMDB para governador – Rio Grande do Sul e Pernambuco – não o fizeram por 

diferentes razões. No Rio Grande, Leonel Brizola, que tinha influência em seu estado natal, 

cindiu a oposição, apoiando seu próprio candidato, que ganhou por maioria. Em Pernambuco, 

em compensação, o vitorioso candidato do PDS beneficiou-se do velho clientelismo eleitoral 

no interior, de uma hábil campanha difamatória contra Marcos Freire, o candidato do PMDB 

que enfrentou divisões em suas próprias fileiras. 

                                                      
392 SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo. Op. cit., p. 454.  
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 A oposição tinha agora o controle de estados-chave, mas o governo detinha firmemente 

o Executivo federal. Os governadores oposicionistas eleitos, Montoro em São Paulo, Brizola 

no Rio, Tancredo Neves em Minas Gerais e José Richa no Paraná, não tinham condições de 

empreender experimentos radicais. Assumindo o poder em meio à pior recessão do Brasil desde 

a década de 1930, eles precisavam muito de ajuda financeira e de outras formas de cooperação 

de Brasília. Mas o governo Figueiredo não estava em posição de ser generoso, pois já tinha sido 

forçado a subordinar metas domésticas ao serviço da dívida externa. Pela primeira vez desde 

1966, o Brasil estava modificando seus agressivos objetivos de crescimento para satisfazer aos 

credores estrangeiros393.  

 Os números da votação em Alagoas deram a vitória aos candidatos do PDS. Com o 

comparecimento de 564.062 eleitores, houve 76.386 votos em branco (13,54%) e 25.522 votos 

nulos (4,52%). O candidato do PDS, Divaldo Suruagy, foi eleito com 55,49%, cerca de 257.898 

votos, para exercer o seu segundo mandato à frente do Executivo estadual. O primeiro fora 

durante o período de 1975 a 1979, sob indicação do General Presidente Ernesto Geisel. O 

candidato do PMDB, José Costa, obteve 206.856 votos, um percentual em torno de 44,51% do 

total. 

 

Quadro 4 - Resultado das eleições para governador em 1982394 

Candidatos a governador 

do estado 

Coligação Votação Percentual 

Divaldo Suruagy 

PDS 

PDS 

(Sem coligação) 

257.898 55,49% 

José Costa 

PMDB 

PMDB 

(Sem coligação) 

206.856 44,51% 

 

Para o Senado, outra derrota do PMDB. O candidato do PDS, Guilherme Palmeira, 

obteve 259.581 votos, contra 202.573 do peemedebista José Moura Rocha, totalizando os 

percentuais de 56,17% e 43,83%, respectivamente. 

Os resultados apontam para dois extremos: por um lado, a insatisfação com o governo 

da ditadura, refletido na votação dada à oposição, um pouco mais de duzentos mil votos 

somados aos outros pouco mais de cem mil brancos e nulos somados; por outro lado, a marca 

                                                      
393 Ibidem, p. 457. 
394 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Resultado das eleições para governador. Maceió: 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 1982. Visitado em 05/09/2016. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Mello
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_Palmeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_da_Frente_Liberal
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indelével do conservadorismo o qual a mesma ditadura impingiu no âmago da sociedade ao 

longo de 18 anos. 

 

Quadro 5 - Resultado das eleições para senador em 1982395 

Candidatos a senador do 

estado 

Coligação Votação Percentual 

Guilherme Palmeira 

PDS 

PDS 

(Sem coligação) 

259.581 56,17% 

José Moura Rocha 

PMDB 

PMDB 

(Sem coligação) 

202.573 43,83% 

  

Ao contrário do que aconteceria posteriormente, o PCB não emitiu nenhuma nota, 

nenhum documento analisando o resultado das eleições. Um esforço de entendimento do 

processo eleitoral foi feito pelo economista Cícero Péricles de Carvalho – o qual militou pelo 

PCB durante toda a década de 1980 – em um ensaio publicado em 1993, chamado Alagoas 

1980-1992: a esquerda em crise. Para Carvalho, o PMDB alagoano fez uma grande campanha, 

mas foi prejudicado pela legislação eleitoral vigente que o impedia, através do voto vinculado, 

de computar votos para a chapa majoritária nos municípios onde não tivesse lançado chapas e 

candidatos a prefeito e vereador. Por razões diversas, o PMDB não pôde apresentar 

candidaturas em 10 municípios, o que representou um prejuízo real de 45.000 votos396. Ainda 

de acordo com o autor, a vinculação era uma arma para imobilizar os coronéis do sertão, 

amarrando-o ao PDS. O resultado final foi a vitória do partido governista, marcando, no entanto, 

um crescimento significativo da frente oposicionista. O PMDB elegeu três deputados federais, 

nove deputados estaduais, vários prefeitos no interior, e um grande número de vereadores. É 

importante mencionar que tanto Nilson Miranda quanto Rubens Colaço conseguiram uma 

votação que lhes permitiu ocupar a suplência na Assembleia Legislativa Estadual e na Câmara 

Municipal de Maceió, respectivamente. 

 No âmbito nacional, o PCB fez uma avaliação positiva do resultado do pleito. Segundo 

editorial publicado na Voz: 

 

                                                      
395 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Resultado das eleições para senador. Maceió: 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 1982. Visitado em 05/09/2016. 
396 CARVALHO, Cícero Péricles. Alagoas 1980-1992: A esquerda em crise. Maceió: 

EDUFAL/LUMEN/ENGENHO, 1993, p. 36. 
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Nem mesmo um pleito viciado (os casuísmos, a violência, a corrupção, as 

fraudes) impediu a manifestação da vontade popular: as oposições têm mais 

de 10 milhões de votos que o PDS. Nas urnas, o VOTO DEMOCRÁTICO 

ÚTIL, defendido pelos comunistas, provou-se nacionalmente como a opção 

correta para derrotar o regime. Mas a luta continua: pela unidade das 

oposições, pelos governos de ampla coalizão democrática, pela Assembleia 

Nacional Constituinte – enfim, pelas liberdades democráticas mais amplas e 

pela legalidade do Partido Comunista Brasileiro397. 

 

Na ótica pecebista, aos novos governadores oposicionistas estavam colocadas duas 

alternativas: governar com o conjunto, apoiar-se na força do povo e construir sua autoridade 

diante do governo central, ou “cair na ilusão fácil do faccionismo, passo seguro para o fracasso 

político e administrativo”398. Em junho de 1983, portanto antes do início da campanha das 

Diretas Já, uma avaliação dos desdobramentos do processo eleitoral foi publicada no jornal do 

PCB. Intitulado “Adequar a frente democrática à nova conjuntura”, um trecho do editorial dizia 

o seguinte:  

 

A evolução do quadro político, desde novembro passado, vem se processando 

de forma a corroborar a análise que os comunistas elaboraram já antes da 

campanha eleitoral de 1982; as tendências predominantes apontam para a 

afirmação das propostas democráticas; o regime, em consequência da derrota 

nas urnas, busca ampliar a sua base de sustentação; a articulação da frente 

democrática tornou-se, por sua vez, mais complexa. E, gerando dificuldades a 

esse processo, a crise econômico-social, agravando-se dramaticamente, tende 

a conduzir à instabilidade o quadro político. Em consequência desses 

elementos, o realinhamento de forças sociais e políticas no país prosseguia, 

colocando para os democratas a exigência de sua resolução em favor do 

desenvolvimento, da democracia e de uma vida melhor para o povo. Depois 

de novembro e março um outro país político399. 

  

Seguindo esse raciocínio, o PCB mergulhou de cabeça na campanha pelas Diretas Já e 

no Colégio Eleitoral, em janeiro de 1985. Uma vez obtido o seu registro na Justiça Eleitoral, 

em junho de 1985, o caminho para disputar as eleições municipais de novembro daquele ano 

estava aberto. 

 

 

 

                                                      
397 “Nas urnas o regime foi batido!” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 131, 25/11/1982 a 01/12/1982, p. 1. 
398 Voz da Unidade. São Paulo, nº 137, 20/01/1983 a 26/01/1983, p. 1. 
399 “Adequar a frente democrática à nova conjuntura” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 156, 09/06/1983 a 

15/06/1983, p. 3. 
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5.2 POR UMA “ADMINISTRAÇÃO POPULAR, COMUNITÁRIA E TOLERANTE”: AS 

ELEIÇÕES DE 1985 

 38 anos de ilegalidade. Inúmeras eleições disputadas sob a égide de outras legendas. 

Para o PCB isso chegou ao fim em 1985. Um ano marcado por vitórias sucessivas, desde a 

eleição de Tancredo Neves em janeiro, passando pela legalização do Partido em maio, chegando 

no segundo semestre, quando os comunistas decidiram participar das eleições municipais com 

candidaturas próprias em quase todos os estados do país. 

 Para a disputa da Prefeitura de Maceió, a aposta do PCB foi novamente nos seus quadros 

mais experientes: Nilson Miranda para prefeito, tendo Rubens Colaço como vice. As 

movimentações dos outros partidos se iniciaram antes do fim do primeiro semestre. 

Inicialmente, nove candidatos surgiram: Valter Lobão e Godofredo Palmeira (PDS), João 

Sampaio (PFL), Mendes de Barros (PT), Sandoval Caju (PTB), Mendonça Neto (PDT) e três 

do PMDB, Renan Calheiros, deputado federal, Ronaldo Lessa e Alcides Falcão, deputados 

estaduais. Lessa vinha recebendo apoio de amplos segmentos da frente democrática e seu nome, 

segundo os analistas locais, tinha condições de unir o partido no processo eleitoral400. 

 Numa visão política mais ampla, o objetivo da candidatura Nilson Miranda passava por 

duas vertentes: lançar o Partido, tornando suas propostas conhecidas, e contribuir para a 

manutenção da unidade entre as forças que derrotaram a ditadura militar, viabilizando o 

governo democrático da Nova República. Das últimas eleições, quando o PMDB impôs ao PDS 

de Alagoas um sério revés, o quadro era outro. Sete legendas (PCB, PMDB, PT, PFL, PDT, 

PTB e PDS) poderiam entrar na disputa da Prefeitura de Maceió, atomização que – segundo 

Nilson Miranda – favorecia os setores mais conservadores401. Por isso, em Alagoas, os 

pecebistas, embora dispostos a integrar uma coligação democrática, também estavam se 

preparando para competir sozinhos. E acreditavam possuir trunfos convincentes: além de um 

programa voltado para os interesses nacionais, viam-se como a única legenda capaz de formular 

uma plataforma administrativa. 

 As orientações da Direção Nacional para este processo previam o apoio aos candidatos 

que mais consequentemente pudessem contribuir para o avanço e a consolidação da transição 

democrática ou, lançando nomes próprios, os comunistas tinham um objetivo central: tornar 

este processo eleitoral e seus resultados um patamar mais alto e mais amplo para a articulação 

das forças democráticas. E, nesta função coesionadora e unitária, fazer crescer o peso e a 

importância do PCB no seio da frente democrática. Tratava-se de um só e mesmo trabalho 

                                                      
400 Voz da Unidade. São Paulo, nº 248, 04/05/1985 a 10/05/1985, p. 7. 
401 “Miranda concorre em Maceió” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 259, 19/07/1985 a 25/07/1985, p. 9. 



173 

 

político, mas desdobrado distintamente: jogar todos os esforços para barrar qualquer progresso 

dos representantes do passado ou de segmentos desestabilizadores e empenhar-se intensamente 

para trazer às fileiras do PCB novos contingentes de trabalhadores402. 

Além das prefeituras, estava em questão, nas eleições de novembro, a preparação para 

o pleito constituinte de 1986. Por isto mesmo, o entusiasmo, a audácia e a criatividade de todos 

os comunistas eram agora exigidos: era preciso suar a camisa, estabelecer articulações 

consequentes, trabalhar junto às massas, filiar organizadamente e, fortalecendo a frente 

democrática, firmar nela o perfil do PCB legal. 

 A principal característica desse processo, especialmente em Alagoas, foi o entusiasmo 

o qual empenharam na sua realização. Talvez imbuídos de um otimismo decorrente das 

conquistas recém-ocorridas, os pecebistas foram às ruas, e procuraram aproveitar todos os 

espaços públicos e canais de comunicação de que puderam dispor. Importante mencionar que, 

no caso específico de Alagoas, Miranda tinha um grande prestígio pelo trabalho que 

desempenhava como jornalista e isso foi um elemento decisivo no processo. Em uma época em 

que as campanhas começavam muito antes das eleições, a decisão do PCB de lançar uma chapa 

para disputar o Executivo municipal cerca de seis meses antes da votação lhe impôs a tarefa de 

um trabalho intenso no segundo semestre de 1985. A partir de setembro, a candidatura 

Miranda/Colaço teve uma cobertura intensa e, por isso mesmo, surpreendente por parte dos 

órgãos da grande imprensa alagoana. 

 O PCB aproveitou a campanha para divulgar suas propostas gerais, esclarecer o 

eleitorado quanto às ideias socialistas e se organizar para o que naquele momento era seu maior 

objetivo: as eleições constituintes de 1986. Em entrevista ao jornal Gazeta de Alagoas, Dário 

Bernardes, membro da Direção Estadual do PCB em Alagoas, afirmou que a luta dos 

comunistas alagoanos não resumia apenas as eleições em si, mas visavam sobretudo o 

aprofundamento da democracia na recém instituída Nova República. De acordo com Bernardes: 

 

(...) uma Constituinte verdadeiramente representativa tem que ser pluralista, 

amplamente debatida, convocada de forma democrática, disputada por todos 

os partidos e os constituintes eleitos terão um papel fundamental em nossa 

história futura: elaborar um novo pacto social que representa não somente as 

novas conquistas do povo brasileiro, como esteja aberto para as mudanças que, 

com certeza, ocorrerão nos próximos anos. Nesse próximo Congresso 

constituinte, os comunistas estarão presentes com sua bancada nacional, 

defendendo os interesses da Nação brasileira contra os interesses das 

multinacionais e do imperialismo, apoiando todas as transformações que 

                                                      
402 “Os comunistas e as eleições” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 268, 21/09/1985 a 28/09/1985, p. 2. 
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levem o Brasil ao socialismo e aprofundando a luta do povo brasileiro por 

melhores condições de vida e por democracia403. 

 

Como o PCB em Alagoas intentava participar da Constituinte, estavam realizando um 

trabalho de organização das comissões municipais. Se na capital foi possível organizar o 

Diretório Municipal de uma maneira rápida, no interior a situação era outra. Àquela altura, nove 

municípios já contavam com comissão provisória: Rio Largo, São Miguel dos Campos, Atalaia, 

Capela, Delmiro Gouveia, Penedo, Arapiraca, Barra de Santo Antônio e Palmeira dos Índios. 

Outros municípios já caminhavam nessa direção, como eram os casos de Viçosa, Anadia, Porto 

Calvo, Pão de Açúcar e vários outros. 

Um dos grandes obstáculos enfrentados – o anticomunismo – cada dia ficava mais difícil 

de ser defendido na visão de Bernardes. O PCB estava legal, discutia e levava suas ideias para 

sociedade alagoana. Aparecia com sua identidade própria, falava diretamente para quem 

quisesse ouvir. Finalizou Bernardes afirmando esperar que até novembro o número de filiados 

no PCB chegasse a seiscentos novos inscritos. A campanha era difícil, pois não dispunham de 

recursos financeiros e uma campanha exigia quantias as quais não eram possíveis de serem 

dispendidas. Segundo o dirigente pecebista, eram os militantes que se desdobravam e criavam 

as mais variadas formas de contribuir para que o PCB pudesse estar concorrendo com os 

partidos que estavam no poder. Lançando mão de algum realismo, Bernardes concluiu: “Não 

temos ilusões de vencermos estas máquinas bem estruturadas, mas temos a certeza de 

vencermos com a força de nossas ideias e de nossas propostas. Votar no PCB é hoje uma 

alternativa real. Ser militante comunista é uma tarefa possível e agradável”404. 

 Em uma comunicação interna, com vistas à elaboração de um documento de campanha, 

os pecebistas alagoanos assinalavam que: 

 

Durante esses últimos vinte anos, foi o PMDB (MDB primeiro) a nossa frente 

legal de atuação. Nesse período se construiu uma rede de alianças que 

possibilitou a formação de um sólido instrumento eleitoral. O papel dos 

comunistas nessa construção foi evidente. Os comunistas sempre 

aproveitaram as campanhas eleitorais para denunciar as condições de vida de 

nosso Povo, para ampliar o leque de forças armado para isolar o regime 

ditatorial e para estabelecer laços com o Povo. Somos nós, os comunistas, os 

mais aguerridos militantes dessa frente política, trabalhando durante todos 

esses vinte anos para a consecução da tarefa maior: derrotar a Ditadura. Este 

ano, em Novembro, haverá eleição para Prefeito da Capital, novamente vamos 

intervir de forma organizada, apoiando um candidato comprometido com os 

                                                      
403 “Comunistas aproveitam campanha para esclarecer o eleitorado” In: Gazeta de Alagoas. Maceió, 05/09/1984, 

p. 3. 
404 Idem. 
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interesses dessa frente política, para derrotar o candidato apoiado pelo 

Governo estadual. No próximo ano teremos eleições para Governador, 

deputado federal e estadual e Senador. Os parlamentares a nível federal 

participarão, possivelmente, de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. 

Nossa tarefa junto à frente é fortalecê-la, torná-la dinâmica, capaz de vencer 

o pleito de 15 de Novembro. Para fortalecê-la é fundamental organizar os 

setores mais sensíveis a uma mudança social, organizar os trabalhadores e 

colocá-los no trabalho organizado da frente política. Organizando a frente com 

um conteúdo popular, possibilitaremos a formação de um Governo 

democrático, antioligárquico, em Alagoas. Para isso temos que ter em vista 

que nossa campanha pela legalidade, condição fundamental para se conseguir 

a Democracia no País, não pode ser absolutizada, nos afastando da política 

frentista do PMDB, pelo contrário temos que trabalhar internamente para levar 

o PMDB ao Palácio dos Martírios, juntamente com os outros partidos de 

Oposição – nomeadamente, Partido Democrático Trabalhista e Partido dos 

Trabalhadores405. 

 

Quando as primeiras pesquisas de opinião começaram a ser divulgadas, estas revelaram 

que cerca de dois terços do eleitorado não haviam feito opção definitiva por nenhum dos 

candidatos. Para o candidato do PCB, esse dado refletia o estado de indefinição em que se 

encontrava o eleitorado de Maceió, que apenas a 10 semanas do pleito não saberia em quem 

votar. Para ele, uma coisa estava clara, a situação que parecia definida, sem possibilidades de 

surpresas, havia mudado. Haviam seis candidaturas no páreo e uma grande indefinição no 

eleitorado. Nessa situação de indefinição sua candidatura podia prosperar como uma opção de 

esquerda, como uma alternativa real para quem não quisesse votar nos candidatos 

tradicionais406.  

 Apostando que boa parte de sua votação se daria nos segmentos marginalizados da 

sociedade, todas as favelas de Maceió foram visitadas pela caravana do PCB. Em entrevista à 

Gazeta, informou Nilson Miranda: 

 

(...) já visitamos todos os bairros de Maceió e agora nós estamos refazendo o 

percurso original parando mais demoradamente nas localidades mais 

problemáticas. Fomos à Gruta do Padre, Reginaldo, Aldeia do Índio, Coréia, 

Vila Brejal, Piedade, Vila Aratu, Gruta do Cigano, Ladeira de Cruz das Almas, 

Ouricuri, Bolão, Flexal de Baixo e Flexal de Cima, Chã da Jaqueira, Alto da 

Boa Vista, Piabas, Senhor do Bonfim e outras localidades de Maceió onde os 

problemas são mais graves que em outras regiões. Nesta área o problema não 

é de se requerer urbanização ou coisa equivalente, lá o povo quer comida, 

trabalho, questões emergenciais que somente uma administração popular pode 

resolver. O debate sobre a administração participativa fica dificultado pela 

                                                      
405 “Teses – rascunhos” In Comunicações Internas. Banco de dados Memórias Reveladas - BDMR, Arquivo 

Público de Alagoas - APA, Coleção Geraldo de Majella Marques - CGMM, Série Partidos Políticos, Subsérie 

Partido Comunista Brasileiro - PCB.  
406 “Nilson: eleitor de Maceió ainda está indeciso” In: Gazeta de Alagoas. Maceió, 08/09/1985, p. 3. 
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exagerada e premente necessidade de se resolver questões de sobrevivência 

de uma população enorme, carente de recursos mínimos para poder pensar em 

outra questão política mais importante407. 

 

 A intensa campanha política, no entanto, não significou um descuido da outra frente: a 

sindical. Durante a primeira quinzena de setembro, a preocupação maior dos comunistas estava 

voltada para a preparação e realização da assembleia dos bancários (10/09), que decretou a 

greve. Desde o início da greve dos bancários alagoanos (11/09) até a sua suspensão (13/09), foi 

marcante a presença dos candidatos comunistas à prefeitura de Maceió, dando o apoio e a 

solidariedade ao movimento, seja nas suas assembleias, reuniões, passeatas ou piquetes408.  

 Dias depois, reafirmando sua intenção de se colocar à disposição de todos os Sindicatos 

de trabalhadores e todas as associações populares – moradores e trabalhadores –, Miranda 

disponibilizou seu horário gratuito de propaganda. Segundo ele, 

 

(...) enviamos a todos os sindicatos e associações populares de Alagoas um 

convite formal colocando nosso tempo à disposição destas entidades. Abrimos 

nosso espaço de propaganda para que essas entidades, mesmo que discordem 

de nossos métodos de trabalho, mesmo que não concordem com o nosso 

objetivo central, coloquem suas propostas e sejam ouvidas pela população. 

Ninguém será discriminado. O PCB lutou todo esse tempo por democracia e 

[a] aplica diariamente em sua vida interna e quer, também, colocar em suas 

atividades externas. Temos segurança no que queremos, nosso compromisso 

é com a construção de uma sociedade livre, democrática, que avance para um 

regime socialista, nesse processo existe espaço para todas as correntes se 

expressarem e se manifestarem em torno das questões que lhes digam 

respeito409. 

 

 Em matéria publicada na Gazeta de Alagoas, afirmou: 

 

Para nós será uma alegria que os moradores de Maceió ouçam, no horário à 

disposição do PCB, suas entidades federativas – FAMA, FAMAL e UNICOM 

colocarem seus projetos e suas críticas para o conhecimento geral. Será com 

alegria que cederemos nosso tempo para que qualquer associação de 

moradores coloque os problemas de seu bairro. Convidamos a INTER-

SINDICAL e a CUT para que debatam com os trabalhadores alagoanos em 

nosso espaço. O convite é para todos os sindicatos, sem nenhum tipo de 

discriminação, venham ao estúdio de televisão ou rádio e exponham os seus 

interesses. Convidamos ao FETAG – Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura – para que venham a televisão debater e explicar o que será a 

Reforma Agrária e ajudar na organização e fortalecimento dos sindicatos 

                                                      
407 “Nilson visita as favelas de Maceió” In: Gazeta de Alagoas. Maceió, 29/09/1985, s/p. 
408 “Nilson e Colaço ganham as ruas para mudar Maceió” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 268, 21/09/1985 a 

28/09/1985, p. 4. 
409 “Nilson Miranda: um comunista que pretende governar Maceió” In: O Momento Alagoano. Maceió. Ano II, Nº 

121. 14/09/1985, p. 1. 
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rurais. Todo e qualquer sindicato rural será bem-vindo e poderá falar todo 

nosso horário sobre suas lutas. As mulheres de Maceió, através de suas 

entidades CEMA ou UMMa, poderão falar sobre a violência contra as 

mulheres ou outro tema que achar conveniente. A juventude terá espaço, 

dentre os sessenta dias de campanha para colocar seus questionamentos da 

sociedade em que vivemos. Os estudantes e jovens trabalhadores têm no PCB 

um partido aberto as suas dúvidas e ideias. Assim como os defensores do Meio 

Ambiente que têm nos comunistas os seus melhores defensores, porque 

defendemos o futuro sem ameaças de guerra ou destruição410. 

 

 Nas seis semanas de campanha que ainda tinham pela frente, os comunistas e seu 

candidato procuraram estreitar os laços com as categorias de trabalhadores as quais estavam 

envolvidos em lutas por melhores salários e condições de trabalho. Depois dos bancários, os 

trabalhadores dos Correios, os motoristas, os funcionários públicos celetistas, os trabalhadores 

da companhia elétrica local e os trabalhadores rurais e uma gama de vários outros. Para 

Miranda: 

 

(...) a luta dos bancários por melhores salários, quando paralisaram toda a rede 

bancária de Alagoas, numa greve que foi nacional, abriu os olhos de outros 

segmentos. Logo depois os rodoviários tiveram que paralisar suas atividades 

para que os empresários do setor atendessem suas reivindicações. Agora são 

os trabalhadores da Ceal que reivindicam a trimestralidade, conquista já 

consagrada em várias categorias, e benefício da própria diretoria da empresa, 

que será obtida através de negociação ou de medida mais dura, como a 

paralisação. Os funcionários públicos, regidos pela CLT estão entrando na luta 

pela conquista do 13º salário, já que têm descontado uma parcela em seus 

vencimentos mensais e não têm o salário merecido. Os trabalhadores rurais de 

Alagoas já começam a se preparar para o dissídio coletivo, que é uma 

conquista trabalhista a ser respeitada pela Nova República. Nessa luta os 

sindicatos rurais e a Federação dos Trabalhadores da Agricultura – Fetag, têm 

um papel destacado. Nessas lutas os trabalhadores alagoanos demonstram um 

avanço em sua organização, em seu grau de consciência e o novo clima 

instalado no País permite esse movimento. O PCB apoia todas estas lutas e 

solidariza com os assalariados de Alagoas411. 

 

 Nos primeiros dias de outubro, visitou os bairros maceioenses onde vivia a população 

pescadora. Esteve no Pontal da Barra, Trapiche, Vergel do Lago, Levada, Bomparto, Mutange, 

Bebedouro, Fernão Velho e Rio Novo. Segundo o candidato comunista, “os homens e mulheres, 

jovens e velhos quem vivem, ou melhor, sobrevivem, na árdua tarefa de pescar, vender e 

defender o patrimônio natural das lagoas, têm muitos problemas, e o maior deles é refletido 

pelo estado de pobreza dessa gente trabalhadora”412. Trabalhavam com instrumentos 

                                                      
410 “Nilson entrega ao povo o seu horário gratuito” In: Gazeta de Alagoas. Maceió, 21/09/1985, p. 3. 
411 “Comunistas estão a favor dos pleitos dos trabalhadores” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 02/10/1985, p. A-2. 
412 “Candidato do PCB visita pescadores em suas colônias” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 03/10/1985, s/p. 
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rudimentares, sem assistência do Estado ou município, não possuíam rede de comercialização, 

enfim, viviam desprotegidos, entregues à própria sorte. Para Miranda, isso refletia a 

desorganização do setor onde predominava o individualismo, sem a existência de cooperativas, 

sem meios de se socializar. A pesca tinha se tornado um processo cada vez mais tecnologizado 

e, em Maceió, assistia-se à paralisia dos meios de trabalho. Finalizou sua exposição apontando 

que a atual situação das milhares de famílias que viviam da pesca refletia o nível de exploração 

da classe trabalhadora alagoana. 

 Atuando em outra frente, Miranda participou de uma audiência pública com os 

deputados estaduais no plenário da Assembleia Legislativa. A conversa fazia parte de um 

programa dos deputados que intentava ouvir todos os postulantes a prefeito. Os primeiros 

convocados – Reinaldo Cabral, do PT, e José Buarque do PSC, não compareceram. Pelo 

programa, ainda participariam Sandoval Caju, do PTB, Sabino Romariz, do PDT, João 

Sampaio, PFL-PDS, e, por fim, Djalma Falcão, do PMDB413. 

 Demonstrando um equilíbrio que foi ressaltado e elogiado por todas as bancadas que 

constituíam a Assembleia Legislativa, em apartes ao discurso de Miranda, o candidato falou 

sobre questões como o analfabetismo e saúde, como prioridades a serem atacadas por um 

administrador municipal em Maceió e como um fator que merecia atenção a nível nacional. A 

presença quase total dos deputados na sessão da Assembleia, foi destacado pelo deputado 

Moacir Andrade, líder da bancada do PMDB, como uma “honraria absolutamente rara” naquele 

poder. “Ninguém conseguiu, nos últimos dois anos, deter nesta Casa, e até às 18 horas, todas 

as facções políticas para assistir a um discurso de quem quer que seja, como conseguiu hoje V. 

Senhoria” – ressaltou ele414. E isso, segundo Moacir, se devia à maneira como o candidato do 

PCB construiu e vinha encampando sua vida política. 

O deputado oposicionista ressaltou também o fato de ser a primeira vez, depois de 38 

anos, que um comunista ocupava a tribuna daquela Assembleia. Lembrando que, há dois anos 

atrás, Miranda defendia nas ruas a candidatura do PMDB, e que as oposições tinham uma causa 

comum, por combaterem o mesmo inimigo: “o Governo”, Moacir Andrade propôs sutilmente 

a união das oposições para o pleito de 15 de novembro, invocando a imagem de Tancredo Neves 

com a frase “não nos dispersemos, vamos defender a causa comum”415. 

 O deputado Eduardo Bonfim, do PCdoB prestou elogios ao candidato do PCB, dando-

lhe as boas-vindas à Casa Legislativa e enaltecendo a sua tática e equilíbrio político. Mas talvez 

                                                      
413 “Nilson hoje na Assembleia” In: Gazeta de Alagoas. Maceió, 09/10/1985, s/p. 
414 Idem. 
415 “Candidato do PCB debate programa com deputados” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 12/10/1985, p. A-2. 
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o apoio mais expressivo que ele recebeu verbalmente foi do deputado Diney Torres, do PFL, 

que pediu um aparte para dizer em plenária que “se fosse eleitor de Maceió o meu voto seria 

para V. Sa., que no decorrer de sua campanha, não desonrou as famílias alagoanas e é o único 

que tem se mostrado coerente e sério até o momento”416. 

 Outro deputado do PFL, que dedicou algumas palavras a Miranda, foi Elionaldo 

Magalhães, que qualificou a sua mensagem de “mansa e assumida”. Ainda os líderes do PSB e 

do governo, deputados Ronaldo Lessa e Hélio Lopes, respectivamente prestaram sua 

homenagem ao jornalista, e por fim, o próprio presidente da mesa, deputado Francisco Melo, 

que encerrou a sessão parabenizando o candidato do PCB (o primeiro a apresentar seu programa 

na Assembleia), pelo seu equilíbrio e correção com que levava sua campanha. 

 A postura de Nilson durante todo o processo foi reconhecida e enaltecida pela imprensa 

diária alagoana. Apontando como a grande surpresa daquele pleito representando a mais 

tradicional família ligada ao Partido Comunista, que teve um de seus membros sacrificado pelo 

movimento militar de 64, Nilson assumiu uma postura de autenticidade. Seu partido, o PCB, 

não se filiara a nenhum outro de maior inserção, o que não ocorreu com o PCdoB, a quem 

muitos acusavam de oportunismo típico, na coligação com o PMDB, para alcançar poder e 

cargos públicos417. Miranda surpreendia, sobretudo, pelo papel comedido, racional e sério que 

tinha adotado. Tinha uma plataforma de ação definida e sabia serem minguadas suas chances 

de chegar ao chamado Palácio Kennedy, ainda assim, continuava na luta e tinha ganhado uma 

credibilidade que o credenciava, agora com forte dose de possibilidade, a conseguir um 

resultado expressivo. 

 O próprio Nilson tinha consciência de quais expectativas poderia alimentar naquela 

eleição. Munido de um certo otimismo, esperava obter 10% dos votos dos maceioenses, 

podendo ficar até na terceira posição. Mesmo restando pouco mais de um mês até a votação, 

ainda esperava a unidade das oposições para este pleito. Ensaios de entendimentos para uma 

coligação com uma das candidaturas, a do deputado Ronaldo Lessa, quando no PMDB, no 

entanto, não foram possíveis e não restou outra alternativa senão manter a candidatura própria. 

Mesmo assim, havia uma disposição ao entendimento com todos os partidos comprometidos 

com o processo democrático: PMDB, PDT, PTB, PSB e também o PFL. Para Miranda, portas 

não estavam fechadas418. 

                                                      
416 “PCdoB reconhece o equilíbrio de Nilson” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 12/10/1985, p. A-2. 
417 “Autenticidade de Miranda já marca pontos positivos” In: O Momento Alagoano. Maceió, S/D. 
418 “Nilson espera ter 10% dos votos em 15 de novembro” In: Gazeta de Alagoas. Maceió, 03/10/1985, p. 3. 
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 A escassez de recursos financeiros era compensada pela criatividade e imaginação de 

seus ativistas. Sem o dinheiro dos grandes partidos, os comunistas faziam uma campanha 

modesta, mas eficiente. Nilson admitia que a propaganda gratuita pela televisão muito ajudava 

sua candidatura, “principalmente para a imagem de respeitabilidade à ética da candidatura 

comunista. Discutimos nos 50 dias os problemas de Maceió e da sociedade e em todos eles, 

propusemos soluções. Em nenhum momento partimos para retaliações pessoais a qualquer 

candidato ou a qualquer partido”419. “Uma campanha pobre, sem acordo com nenhum grupo 

empresarial, mas com a consciência do eleitor”. Assim o jornal Extra delineou o significado da 

campanha do PCB e o caminho escolhido para tentar chegar à Prefeitura. Miranda afirmou não 

temer o julgamento das urnas, porque “ao adquirirmos vida legal (o PCB) decidimos fazer um 

trabalho de esclarecimento sobre quem são os comunistas”420. 

Depois que pesquisas de opinião realizadas em outubro revelaram um pequeno aumento 

das intenções de voto na chapa comunista, Miranda justificou o crescimento de sua candidatura 

como um fenômeno natural, partindo do debate com a população, do programa levado pelo 

partido às ruas e às emissoras de rádio e televisão, “que fez com que o povo fosse descobrindo 

que o compromisso maior dos comunistas é com a democracia e com as questões reais da 

população”421. O candidato acreditava que nas últimas sete semanas que antecediam o pleito, o 

PCB poderia surpreender e crescer mais ainda. 

Segundo ele, a participação na campanha 

 

(...) deu um toque especial atraindo a atenção do eleitorado para uma corrente 

que há 38 anos estava ilegal. Um Partido Comunista proibido de participar nos 

pleitos eleitorais desde 1947, e a sociedade queria ouvir o que nós tínhamos a 

dizer. Nossa intervenção vem recebendo elogios públicos devido à seriedade 

de nossa proposta, à participação equilibrada e sensata dos comunistas em uma 

eleição importante como esta que estamos presenciando, onde se decide não 

somente a Prefeitura de Maceió, quanto define o quadro eleitoral de 86422. 

 

Finalizou dizendo que o PCB, com mais de 60 anos atuando em Alagoas, com uma 

tradição de intervenção pública reconhecida até pelos seus adversários, só tinha um 

compromisso, que era o de construir no País uma sociedade voltada para a democracia, para o 

socialismo, para o aprofundamento das conquistas populares, como a reforma agrária, o 

controle da economia pelos trabalhadores, a planificação da economia pela sociedade e plena 

                                                      
419 Idem. 
420 “Nilson Miranda, um candidato pobre à procura de eleitores” In: Extra. Maceió, S/D. 
421 “Nilson acha que a democracia avança com PCB” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 15/10/1985, s/p. 
422 Idem. 
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participação do povo em uma democracia de massas que ultrapasse o capitalismo. O 

crescimento da campanha do PCB nas pesquisas revelava o acerto. 

 Mesmo com uma campanha estruturada e bem desenvolvida dentro dos limites materiais 

que lhes eram possíveis, os comunistas tinham obstáculos a enfrentar, principalmente seus 

adversários dotados de melhores condições financeiras. Em fins de outubro, a campanha 

comunista foi criticada em um editorial da Gazeta de Alagoas, o qual se referiu ao PCB como 

uma corrente que defendia a unidade das oposições, mas na qualidade de um observador 

interessado. Se de um lado se apresentava como um entusiasta da unidade das oposições, por 

outro, considerava “esquisita” a posição do PCB face à união oposicionista. “Eles ficam 

esperando os entendimentos PMDB-PDT para se definirem. Porque não tomam logo a iniciativa 

e vão à luta junto com o PMDB? Assim como está é esquisito: ficam em cima do muro e na 

hora ‘H’ pulam do lado errado. Ou então vão ter que voar, porque o entendimento com o PDT 

está difícil”423.  

Em resposta, Nilson Miranda, explicou que o partido não podia interferir em uma 

questão interna do PMDB e do PDT e preferia continuar firme em sua campanha424. O dirigente 

estadual do PCB, Cícero Péricles de Carvalho descartou a possibilidade de retirar a candidatura 

comunista em nome da unidade das oposições, com o seguinte argumento: “o PCB não aceita 

ser tratado como sublegenda do PMDB. É um partido que tem proposta, programa e linha”425. 

 Na reta final da campanha, Miranda concedeu uma entrevista ao jornal do PCB, 

oportunidade na qual explicou que os comunistas alagoanos estavam extremamente otimistas 

em relação ao seu desempenho eleitoral no 15 de novembro vindouro. Ressaltou Miranda que 

a grande quantidade de indecisos e indefinidos tornavam precipitadas quaisquer avaliações 

definitivas. Segundo ele, 

 

A candidatura do PCB, que no início era vista como uma temeridade, cresceu, 

está nos bairros, nas escolas e na universidade. Estamos superando as 

dificuldades com muita garra e originalidade, tendo sido os únicos que 

apresentaram soluções concretas para os problemas de Maceió”, lembra 

Nilson Miranda. E conclui: “O povo vai decidir em 15 de novembro, e 

confiamos no voto popular426. 

 

                                                      
423 “O muro do PCB” In: Gazeta de Alagoas. Maceió, 29/10/1985, s/p. 
424 “Observador interessado” In: Gazeta de Alagoas. Maceió, 23/10/1985, p. 3. 
425 “Sublegenda do PMDB” In: Gazeta de Alagoas. Maceió, 18/10/1985, s/p. 
426 “Miranda confia no voto popular” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 275, 08/11/1985 a 14/11/1985, p. 7. 
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Para Miranda, a mensagem de sua campanha já havia sensibilizado bastante o eleitorado 

e isso lhe garantiria um bom desempenho no dia 15427. Confiante em seu discurso, Nilson 

acreditava que a melhor proposta era a do PCB e que era o único partido a apresentar saídas 

concretas para a gestão da capital. O PCB havia defendido, desde o início da campanha, a 

necessidade de um debate sobre os problemas de Maceió e suas possíveis saídas, relegando para 

um plano secundário questões políticas menores. Propondo constantemente uma alternativa 

democrática para gerir Maceió, baseando suas afirmações em cima de dados estatísticos, 

trazendo informações para justificar o seu discurso. O candidato pecebista continuava 

empenhado em demonstrar a necessidade de se apresentar um programa de governo municipal 

que se adequasse à realidade maceioense428. 

 Por considerar que sua chapa estava registrando um crescimento surpreendente, o PCB 

alagoano intensificou sua estratégia de ação na última semana de campanha. Segundo Cícero 

Péricles de Carvalho, os militantes e simpatizantes continuavam realizando visitas a bairros e 

favelas de Maceió, no tradicional “corpo a corpo”, além de manter o trabalho de panfletagem 

levando candidatura de Nilson a todos os cantos da cidade. 

 O objetivo era mudar a imagem dos comunistas junto à população. Depois da 

descaracterização e do estereótipo criado e alimentado durante décadas, os militantes 

comunistas começavam a ser vistos como políticos equilibrados. Apresentado de forma 

resumida num impresso que os militantes do PCB vinham distribuindo com a população, o 

programa dos comunistas alagoanos destacava os diversos problemas que Maceió enfrentava 

em todos os setores. Em educação, o Partido citava o analfabetismo como a grande chaga social 

dos alagoanos e prometia erradicá-lo com um plano de educação popular. No setor habitacional, 

o programa de avaliação e propostas informava que Maceió, com seus 508 quilômetros 

quadrados, tinha espaço suficiente, entretanto estava cheia favelas (47) e os alugueis eram os 

mais caros do país. Diante desta situação, o PCB propunha que a Prefeitura, a partir de março 

de 1986, urbanizasse as favelas e combatesse a especulação imobiliária através de uma 

legislação rigorosa. No plano social, especificamente quanto a criação de novos empregos, já 

que a metade da população adulta estava desempregada ou subempregada, os comunistas, 

através de Nilson Miranda, propunham a criação de “Frentes de Trabalho Urbanas”429. 

                                                      
427 “Nilson: Eleitorado julgará programas” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 05/11/1985, p. 1. 
428 “Comunista diz que o eleitorado julgará programas no dia 15” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 06/11/1985, p. 

3. 
429 “Mensagem de Nilson deixa o PCB otimista na disputa eleitoral” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 08/11/1985, 

s/p. 
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O candidato comunista destacou em todas as suas intervenções, nos debates, nas 

aparições públicas de rádio e TV, nos pequenos comícios, a necessidade de se discutir os 

problemas reais da população, afastando a hipótese de entrar em discussões pessoais, de cunho 

retaliatório, que nada contribuíam para o eleitorado, a não ser mais confusão, depois de tanto 

tempo sem poder discutir política e problemas da cidade. Para Miranda, esse era um momento 

maior, uma chance sem igual para que todos se envolvessem em um debate construtivo, 

aumentando o nível de compreensão dos problemas políticos, mostrando as raízes desses 

problemas que, segundo ele, residiam no sistema capitalista430. 

Para Nilson, graças à campanha esclarecedora a qual vinha se operando, o preconceito 

anticomunista estava sendo aos poucos apagado. O PCB estava realizando um trabalho 

pedagógico, informando e abrindo os olhos das pessoas que tiveram suas cabeças intoxicadas 

pela propaganda reacionária e de desinformação dos anticomunistas. Graças a essa campanha, 

o povo pode obter uma visão menos terrorista dos comunistas e se informar sobre o partido. 

Completou Nilson Miranda dizendo que  

 

(...) PCB mostrou que trabalha com seriedade, conhece os problemas do povo, 

vive seus problemas pois seus militantes e simpatizantes são homens e 

mulheres do povo. Somos o único partido a apresentar um programa para o 

debate público. Temos nossas deficiências, natural num partido que passou 38 

anos na ilegalidade. Pelo nosso passado de lutas, pelo nosso compromisso com 

as causas do povo, pelo nosso presente de continuidade desta luta, pela nossa 

seriedade, pela competência apresentada, e pelo nível da campanha, acho que 

merecemos o voto popular. O PCB será bem votado e sua credibilidade social 

volta a se afirmar. (...) Uma candidatura comprometida com as mudanças, uma 

campanha feita com base popular, um programa concreto e realista para os 

problemas da capital, um discurso coerente com o passado político dos que 

compõem o Partido Comunista em Alagoas, enfim uma saída democrática, 

progressista para Maceió431. 

 

 Ainda no dia da votação, o Jornal de Alagoas afirmou que não seria surpresa se o 

candidato do PCB estourasse na votação. Segundo a matéria, muitos peemedebistas estavam 

inconformados com os rumos que o PMDB estava tomando e estavam em um dilema: não 

sabiam se votavam em branco ou se despejavam seus votos num candidato ideologicamente 

coerente, no caso, Nilson Mirada432. 

  

                                                      
430 “Comunista afirma ser a solução democrática” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 12/11/1985, s/p. 
431 Idem. 
432 “Nilson pode surpreender” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 15/11/1985, p. 3. 
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Quadro 6 - Resultado das eleições para prefeito de Maceió433 

Candidatos a prefeito Coligação Votação Percentual 

Djalma Falcão 

PMDB 

PMDB, PCdoB, PSB 56.174 50,26% 

João Sampaio 

PFL 

PFL, PDS 51.481 46,06% 

Sandoval Caju 

PTB 

Sem coligação 2.009 1,79% 

Nilson Miranda 

PCB 

Sem coligação 1.091 0,97% 

Reinaldo Cabral 

PT 

Sem coligação 1.010 0,90% 

 

O principal traço dessa campanha dos comunistas alagoanos foi, sem sombra de dúvida, 

a ênfase dada nas questões de cunho político mais estrito. Muito embora tenha procurado 

estabelecer/estreitar laços com os movimentos sociais e comunitários, ao mesmo tempo, se 

constata um maior empenho em se apresentar para a sociedade nos canais de mídia uma 

tentativa talvez de demonstrar a compatibilidade desse “novo” PCB, legalizado e democrático, 

com o recém-inaugurado regime da Nova República. 

No entanto, os resultados estiveram longe de corresponder às expectativas. Miranda 

obteve uma quantidade ínfima de 1091 votos, ocupando apenas a quarta posição – de um total 

de cinco candidatos – na preferência do eleitorado. 

Ainda que os dados do TRE não informem o número de votos nulos e brancos, os 

percentuais mostram a forte polarização existente entre PMDB e PFL. Juntos obtiveram nada 

menos do que 96% dos votos válidos em contraposição aos 3,67% das outras três candidaturas 

juntas. Em seu livro, Alagoas (1980-1992), Cícero Carvalho apontou que a vitória do PMDB 

na capital não representou a quebra da hegemonia dos setores oligárquicos que dominaram 

initerruptamente desde 1964. Foi, a curto prazo, uma derrota política para a esquerda. Uma 

derrota que podia ser explicada pela inapetência e inexperiência administrativas de uma equipe 

sem exercício de poder, o que gerou uma situação caótica e de ingovernabilidade, que chegou 

ao final do mandato com a sensação de nunca ter assumido de fato a gestão municipal434.  

                                                      
433 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Resultado das eleições para prefeito. Maceió: 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 1985. Visitado em 10/09/2016. 
434 CARVALHO, Cícero Péricles. Alagoas 1980-1992. Op. cit., p. 40. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Mendon%C3%A7a_Neto
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 Na semana posterior à votação, o PCB reuniu suas lideranças para fazer uma análise 

acerca do resultado das primeiras eleições que participavam com legenda própria, após 38 anos 

de existência forçadamente ilegal e com apenas quatro meses de existência legal. Na opinião 

dos comunistas, o resultado eleitoral foi positivo para o PCB, apesar da votação ter sido abaixo 

das expectativas. Chegaram à conclusão de que houve uma transferência dos votos 

potencialmente do PCB para o PMDB, levados sob a pressão do “voto útil” – fato no mínimo 

irônico quando recordamos o desincentivo do próprio PCB a votar em outras legendas que não 

a do PMDB em 1982, ainda que oposicionistas. Segundo eles, a votação final do candidato 

comunista não refletia a penetração da proposta, nem do trabalho eleitoral, sendo apenas um 

resultado da polarização, no final da campanha, entre a candidatura do PFL/PDS e o PMDB, 

colocando este último “como a única alternativa viável para derrotar o continuísmo”435. 

Para os militantes, mais importante que o número de votos dados à legenda comunista 

foi a própria campanha eleitoral; foram dois meses de campanha que lhes permitiram, pela 

primeira vez de desde 1947, lançar candidaturas próprias, assumir sua identidade, apresentar 

suas ideias e, mais importante, realizar um trabalho didático tentando quebrar o anticomunismo 

raivoso que as classes dominantes e os reacionários embutiram na população, numa tentativa 

de isolar os comunistas da sociedade e vender uma imagem de que seriam antissociais. 

Na opinião dos representantes do partido, a campanha por eles levada, apesar de pobre 

de recursos financeiros, refletiu o ânimo dos que faziam o partido, lembrando que foi a única 

agremiação a apresentar e discutir uma proposta para Maceió, demonstrando ser um partido 

ligado à sociedade de Maceió e ao povo de Alagoas. Lembraram ainda que o espaço concedido 

pela imprensa ao PCB e sua candidatura refletia o espírito da Nova República, “pois todas as 

rádios, estações de televisão, jornais semanais e diários deram ao candidato comunista o espaço 

para que ele pudesse expressar suas ideias e propostas. Por fim, declararam os comunistas que 

a luta continuaria sendo o ato eleitoral que encerrou apenas um momento da luta geral. “O PCB 

continuará seu trabalho político, participará das próximas eleições, lançará candidatos e apoiará 

uma alternativa democrática para o Estado de Alagoas”436. 

O documento elaborado pelos dirigentes estaduais e municipais do PCB alagoano 

também enfatizou a iniciativa ousada de participar de uma eleição apenas quatro meses depois 

de se conseguir o registro junto à Justiça Eleitoral. Para um partido pequeno e sem recursos 

financeiros, o PCB ousou concorrer com as legendas tradicionais numa disputa desigual pela 

Prefeitura de Maceió. A campanha, apesar de despojada de recursos financeiros, refletiu o 

                                                      
435 “PCB considera que o resultado da eleição teve saldo positivo” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 20/11/1985, s/p. 
436 Idem. 
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ânimo de nosso militantes e simpatizantes. Realizaram uma tarefa árdua, que foi a de suplantar 

as dificuldades materiais com criatividade e empenho individual. A propaganda foi elaborada, 

construída e distribuída pelos militantes e simpatizantes em um trabalho voluntário. 

O mais importante para o Partido é que já havia começado a contagem regressiva para 

as eleições de 1986, quando se definiria a bancada alagoana à Constituinte, se escolheria o 

próximo Governador e a composição da Assembleia Legislativa de Alagoas. O PCB continuaria 

seu trabalho político, participaria das próximas eleições, lançaria candidatos e apoiaria uma 

alternativa democrática para o Estado de Alagoas. 

 Analisando a situação pós eleições em 1985, no âmbito nacional, o historiador Fabrício 

Pereira da Silva demonstrou a atuação do PCB no processo geral. Na prática, suas ações eram 

de apoio ao Governo Sarney. Pelo menos entre 1985 e 1986, praticamente todas as medidas do 

governo foram defendidas ardorosamente pelo PCB, que classificava qualquer tipo de oposição 

ao novo governo como “antidemocrática”. Consequentemente, nas eleições municipais de 

1985, o PCB apoiou, em quase todo o país, candidatos do PMDB e do PFL (da Aliança 

Democrática), lançando candidaturas próprias em apenas doze municípios. Bom exemplo dessa 

tática foi a eleição para a prefeitura de São Paulo, na qual os pecebistas apoiaram Fernando 

Henrique Cardoso (então no PMDB)437. 

Por outro lado, a opção do PT por candidaturas próprias (que, além de tática eleitoral, 

traduzia a oposição petista à forma como se processava a transição democrática) foi tratada da 

forma mais negativa possível. Abriu-se mais que nunca um fosso entre as duas agremiações. 

No caso de São Paulo, a candidatura de Eduardo Suplicy a prefeito foi acusada de “divisionista 

e inconsequente”, como a maioria das candidaturas do PT. Os pecebistas criticaram a opção 

petista pelas candidaturas próprias, afirmando que ela dividia as forças democráticas e favorecia 

os “fascistas”. Afirmou-se que “o PT permanece imerso no equívoco de achar que pode 

fortalecer-se às custas do enfraquecimento da democracia, do desgaste e oposição sistemáticos 

à Nova República, ao PMDB e ao conjunto das forças democráticas”438.  

Não levaram em conta que o PT não se posicionava contra a democracia de uma maneira 

generalizada, nem que o aumento de uma difusa percepção de que os sonhos democráticos, 

acalentados por tanto tempo como a “cura” dos males nacionais, não se realizariam na “Nova 

República”. Por seu turno, a cada greve que ocorria (em geral liderada por sindicalistas ligados 

                                                      
437 SILVA, Fabrício Pereira. Utopia dividida: crise e extinção do PCB (1979-1992). Dissertação (Mestrado em 

História). PPGH-UFRJ, Rio de Janeiro, 2005, p. 102. 
438 “Um recado ao PT: votar em Fernando Henrique é barrar o avanço da direita”. Voz da Unidade. São Paulo, nº 

273, 25/10/1985 a 31/10/1985, p. 3. 
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à CUT), o PCB fazia uma série de objeções, temendo que uma radicalização dos movimentos 

populares pudesse desestabilizar o novo regime. O PCB se declarava o “artífice” da nova ordem 

por ter defendido a transição “negociada” desde seu início, mas se afastava cada vez mais das 

massas que julgava representar, enquanto “partido da classe operária”. Enquanto isso, o PCB 

tentava ampliar (sem muito sucesso) seu espaço institucional. Os primeiros resultados eleitorais 

na legalidade foram muito aquém do esperado, o que começaria a minar a autoconfiança 

propagandeada pela direção pecebista. 

 

5.3 A NOVIDADE QUE EMPOLGA: A FRENTE POPULAR DE 1986 

 Os candidatos eleitos em novembro de 1985 ainda não haviam assumido os seus 

mandatos quando na primeira semana de 1986, através de seu jornal Voz da Unidade, o PCB 

estabeleceu quais as suas principais metas daquele ano: organizar o Partido e influir no processo 

constituinte de novembro de 1986439. Eleger uma forte bancada federal, consolidar a 

agremiação no plano nacional, lutar por eleições em dois turnos, apoiar a transição democrática, 

divulgar o compromisso com o socialismo, combater o populismo de esquerda e de direita, lutar 

pelas reivindicações do povo, buscar alianças com forças progressistas, eram algumas das 

bandeiras de luta que foram disseminadas em matéria da Voz440. 

 Em entrevista ao periódico pecebista, o deputado estadual Antônio Resk (PCB-SP) 

defendeu a aliança do PMDB com o PCB e disse que o melhor para enfrentar a direita era uma 

composição das forças comprometidas com o governo de transição democrática. Ainda de 

acordo com o entrevistado, era muito difícil uma aliança com o PT e PDT, partidos que, segundo 

ele, apostavam na falência da Aliança Democrática441. 

 Em Alagoas, o processo eleitoral de novembro de 1985 ainda não havia acontecido 

quando as primeiras articulações para as eleições constituintes começaram a ser tecidas. Um 

exemplo pode ser verificado em uma nota publicada na Gazeta de Alagoas, na qual Cícero 

Péricles, presidente estadual do PCB, explicou que em uma coligação com o PMDB, o PCB 

admitia apoiar o nome do senador Rubens Villar como candidato a vice-governador do 

Estado442. Em outra ocasião, o mesmo Péricles afirmou que os comunistas já haviam escolhido 

o candidato a governador, que seria o engenheiro Valdir Amorim. Finalizou dizendo que o PCB 

                                                      
439 “1986: PCB rumo à Constituinte” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 280, 03/01/1986 a 09/01/1986, p. 1. 
440 “A tática eleitoral comunista” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 284, 31/01/1986 a 06/02/1986, p. 1. 
441 “Nosso aliado preferencial e natural é o PMDB” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 284, 31/01/1986 a 

06/02/1986, p. 3. 
442 Gazeta de Alagoas. Maceió, 05/11/1985, p. 3. 



188 

 

iria lançar uma chapa completa para as eleições de 86, apresentando candidatos de vereador a 

governador443. 

 Antes disso, o que se materializou foi a Frente Popular Alagoana, uma coligação de 

partidos de esquerda composta pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido dos 

Trabalhadores (PT) e Partido Democrático Trabalhista (PDT). O programa da Frente começou 

a ser discutido concretamente já na primeira semana de fevereiro. Em princípio, seria formado 

um colegiado com dois representantes de cada um dos quatro partidos e cada um apresentaria 

um esboço dos principais interesses políticos de cada legenda444. Em uma entrevista a um 

programa de rádio de Maceió, o jornalista Anivaldo de Miranda explicou que: 

 

Esta Frente Popular não é de esquerda, não é socialista, não é comunista. É 

como o próprio nome diz, uma alternativa concreta em busca de verdadeiras 

mudanças. Por isso mesmo vamos tentar elaborar um programa de trabalho 

único, onde estejam todas as principais reivindicações da população e que são 

igualmente destes partidos que a compõem. 

 

 Ainda de acordo com o entrevistado, a Frente Popular vinha sendo reforçada a cada dia, 

fator que havia suscitado interesse de alguns – assim nomeados por Miranda – “grupos 

progressistas” do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), depois que alguns 

membros participaram da reunião da Frente na semana anterior. Nesta reunião estiveram 

presentes representantes de todos os partidos que compunham a Frente Popular, além da 

deputada Selma Bandeira e dos vereadores Freitas Neto, Guilherme Falcão, Fernando Costa e 

Kátia Born. 

 Uma vez elaborado o programa, o passo seguinte seria o lançamento oficial em praça 

pública da Frente Popular, além do lançamento de um jornal que traduzisse exatamente os 

princípios defendidos por ela. Segundo Miranda, 

 

Vamos partir para discutir coisas concretas verdadeiramente. Porque até agora 

falou-se em mudanças, mas nada mudou neste Estado. É isso que a Frente 

Popular se predispõe. Concretizar as aspirações mais urgentes da classe 

trabalhadora, do homem do campo, do morador da periferia etc. 

 

 Aspecto importante a ser observado na declaração de Miranda é a sua preocupação em 

afirmar que a “Frente Popular não é de esquerda, não é socialista, não é comunista”. Numa 

sociedade como a alagoana, onde o anticomunismo constituiu um forte obstáculo à atuação dos 

                                                      
443  “PCB já tem governador” In: Gazeta de Alagoas. Maceió, 01/11/1985, p. 3. 
444 “Colegiado irá elaborar agora o programa da Frente Popular” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 04/02/1986, p. A-
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grupos de esquerda durante grande parte do século XX, tendo se aprofundado com a instauração 

da ditadura em 1964, a fala de Miranda talvez nos forneça um importante indício: a percepção 

da fragilidade vivida pela Nova República nos seus momentos iniciais. Fragilidade que só 

desapareceria com a feitura de uma nova Constituição, onde estariam resguardados os 

princípios das liberdades democráticas. 

 Segundo declaração de Cícero Péricles ao Jornal de Alagoas, a intenção era formar uma 

frente ampla para enfrentar a alternativa continuísta do PFL. Para isso, defendiam a ampliação 

da Frente Popular com a entrada do PMDB na coligação: 

 

Lutamos para que a Frente Popular faça uma coligação com o PMDB e efetive 

essa união, para isso achamos que temos que resolver algumas questões que 

nos dividem. Primeiro é a possibilidade de coligação entre a Frente e o PMDB. 

Até agora o PMDB não se tem mostrado favorável a esta tese. Segundo é a 

discussão sobre a chapa majoritária, pois não vamos sentar numa mesa com o 

PMDB já tendo fechado suas posições em torno das candidaturas majoritárias. 

Coligação pressupõe negociação, discutir sem imposição. Terceiro ponto é a 

aprovação de um programa mínimo, no qual esteja incluído nossas bandeiras 

de luta, como a reforma agrária, reforma urbana, política educacional e de 

saúde, e outros pontos importantes para um Governo de Estado445. 

 

Adiantou o dirigente do PCB que os problemas internos do PMDB estavam 

imobilizando as definições a tal ponto que este partido ainda não havia definido sua política em 

relação aos demais partido de oposição. O nome de Geraldo Sampaio – afirmou Cícero Péricles 

– era um dos nomes que a Frente Popular poderia apoiar para os cargos majoritários. Segundo 

Péricles, por ser um homem identificado com as lutas democráticas, poderia ser o nome que a 

Frente Popular levaria para as ruas sem nenhum problema e teria grande aceitação. A estratégia 

do PCB, de acordo com o seu Presidente, não era lançar candidatos majoritários: “Pensamos 

somente nos cargos proporcionais. Nosso objetivo é amplo, é o de somar nesta Frente e 

podermos apoiar ou lançar companheiros nossos aos cargos legislativos”446. 

Encerrou dizendo que “caso não haja uma coligação com o PMDB, a Frente Popular irá 

até o final, até 15 de Novembro, como uma alternativa real, política e eleitoralmente. Temos 

nomes fortes para sair numa chapa majoritária, temos bons nomes para disputar as vagas à 

Constituinte e à Assembleia Legislativa de Alagoas, trabalhando corretamente, seremos a 

segunda e quem sabe poderemos até surpreender nas disputas eleitorais”. 
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Dias depois, em entrevista ao Jornal de Alagoas, o sociólogo Dário Bernardes, membro 

da Direção Estadual do PCB, defendeu a ampliação da “Frente Popular como única forma de 

viabilizar um projeto eleitoral para 15 de novembro”447. Em sua declaração, Bernardes deixou 

claro que o PCB não estava satisfeito com a atual composição da Frente, para ele, ainda muito 

estreita para se tornar a “Frente Popular” que o seu partido desejava. 

Para o dirigente comunista, a “Frente Popular” precisava ter muita força orgânica, além 

de posições corretas para enfrentar o poderio das duas fortes alternativas que se desenhavam 

em Alagoas, a saber, o PMDB e o PFL. Segundo Bernardes, como desejavam ganhar as 

eleições, urgia a necessidade de ampliar a “Frente Popular”. A atual composição – PDT, PSB, 

PT e PCB – ainda era insuficiente. Frisava a importância que setores do PMDB se aglutinassem 

à Frente, que o MR-8448 se definisse publicamente sobre a sua adesão, que setores do PFL 

ingressassem neste projeto, enfim, que houvesse uma ampliação dos espaços da Frente, 

principalmente no interior do estado, onde, segundo o comunista, “não somos fortes”. 

De acordo com Bernardes, “a estrutura da “Frente Popular na capital era muito boa”. A 

soma dos números de militantes dos quatro partidos integrantes, além dos reforços 

“naturalmente atraídos” por ela, fazia com que fossem a maior força em termos de capacidade 

de mobilização. Afirmou ainda que a Frente tinha condições de colocar mais de mil pessoas, 

em Maceió, trabalhando em seu projeto, ou seja, os militantes e filiados ao PSB, PDT, PT e 

PCB, além dos integrantes do PMDB, os quais se aproximavam da sua proposta, poderiam 

muito bem levar uma campanha de nível e com uma participação bastante ativa. Concluindo, 

Bernardes afirmou: “‘A Frente Popular’ é fato novo na política alagoana, ela é estimulante. É a 

novidade que empolga”.    

 No dia 27/02/1986, o Jornal de Alagoas noticiou sobre o lançamento oficial para a 

população da Frente Popular, que aconteceria em sete de março. Além dos quatro partidos, 

haviam se associado à Frente um grupo de dissidentes do PMDB, formando um novo bloco 

político. Segundo o jornal, o evento seria caracterizado como um ato público, contando com 

lideranças expressivas dos partidos que a representavam449. 

                                                      
447 “Comunista prega a ampliação da Frente Popular em Alagoas” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 15/02/1986, s/p. 
448 Sobre a trajetória do MR-8, ver CAMURÇA, Marcelo Ayres e AARÃO REIS. “O Movimento Revolucionário 

8 de Outubro (MR-8). Da luta armada contra a ditadura à luta eleitoral no PMDB. In: FERREIRA, Jorge & 

AARÃO REIS, Daniel. As esquerdas no Brasil: Revolução e democracia (1964...), volume 3. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2007. 
449 “Frente Popular tem lançamento oficial no dia 7 de março” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 27/02/1986, s/p. 
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Por ocasião do lançamento oficial da Frente Popular, seria distribuída com a população 

a carta programa, elaborada com base na sugestão dos partidos nela contidos, e que representava 

os princípios básicos para que a Frente viesse apoiar um candidato ao Governo do estado. 

Ainda de acordo com o jornal, na decisão da última reunião do grupo, quando surgiu a 

proposta de apresentação pública da Frente, foi sugerido que cada um dos partidos se 

mobilizasse no sentido de fazer presente alguns de seus representantes nacionais. Dentre 

aqueles, já estaria confirmada a presença do senador Jamil Haddad do PSB, e existiam convites, 

ainda a serem confirmados, do governador Leonel Brizola, pelo PDT, do presidente do PT, Luiz 

Inácio da Silva, Marcelo Cerqueira, presidente do PSB e Jarbas Vasconcelos, prefeito de Recife, 

também pelo partido; e Roberto Freire do PCB, dentre outras lideranças. 

Entretanto, o local para a realização do ato ainda não havia sido confirmado e deveria 

ser definido na reunião semanal da Frente Popular, bem como o acerto dos detalhes finais acerca 

do lançamento e as definições das lideranças que estariam presentes. A matéria aponta que no 

dia anterior a Frente Popular esteve reunida com o presidente regional do PMDB, Alcides 

Falcão, para tratar das possibilidades de coligação das oposições, com vistas ao pleito de 

novembro próximo. Segundo o jornal Gazeta de Alagoas, Falcão, reafirmou seu empenho em 

buscar a unidade das oposições no estado e disse que o PMDB tinha boa vontade ao 

entendimento450. Nessa mesma matéria continha a posição do ex-vereador Nilson Miranda 

(PCB), sustentando que o Partido Comunista Brasileiro não seria obstáculo ao entendimento. 

Segundo Miranda, “a visão dos comunistas é pelas reformas almejadas por todos alagoanos e 

no caso da união das oposições não devem ser consideradas siglas, nem denominações”. 

 Nilson, o qual havia sido indicado pelo PCB para disputar uma vaga na Assembleia 

Legislativa, reafirmou que a posição do PCB era na defesa de uma estruturação da frente 

política de oposição baseada em compromissos de mudanças. Disse ainda que o convite 

formulado ao PMDB para que se estabelecesse esse entendimento deveria ser entendido, na 

ótica dos comunistas, para a estruturação de uma frente política que tivesse por base o 

compromisso com as mudanças, não importando a sigla partidária, nem a denominação. Sob 

hipótese alguma os comunistas perderiam de vista a necessidade de elaboração de um projeto 

amplo que significasse mudanças em Alagoas451. 

 Miranda finalizou afirmando: 
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As propostas expostas no convite ao PMDB são bem claras e concisas. 

Queremos a coligação formal, efetiva, tanto a nível majoritário como 

proporcional, pois não teria sentido apoiar uma chapa majoritária sem termos 

nos unidos na chapa proporcional. Nossa proposta é de uma frente comum, 

sem preconceitos e discriminações. A Frente Popular também quer ter o 

direito de discutir a chapa majoritária, para que ela seja consensual, ou seja, 

reflita os interesses e as propostas políticas dessa articulação oposicionista”, 

completou. O outro ponto levantado é o do programa comum. Alguns pensam 

que é uma questão secundária, mas nós discordamos, temos que ter 

compromissos formalizados, discutidos com a sociedade para que, ganhando 

a eleição, nossa atuação seja baseada em cima desses compromissos. Não 

podemos ficar trabalhando em cima de discursos de palanque452. 

 

  No dia seguinte, a Gazeta informou que Cícero Péricles mostrava-se o mais 

entusiasmado com os resultados da reunião do dia anterior na Assembleia Legislativa entre “os 

pequenos partidos de esquerda e a executiva do PMDB”453. Ao jornal, Cícero teria dito ao 

término do encontro: “A reunião foi ótima – melhor não poderia ter sido”. A reunião, continuou 

ele, serviu pelo menos “para quebrar o gelo que até agora persistia, além de abrir as portas para 

o entendimento”. Asseverou que o prazo acertado para que o PMDB apresentasse sua proposta 

era mais do que suficiente para que esse partido consultasse suas bases quanto as propostas 

pecebistas. Segundo o articulista do jornal, Péricles não escondia seu entusiasmo porque tinha 

sido o PCB o partido que defendia com insistência o entendimento com o PMDB, para uma 

coligação com vistas à disputa pelo governo estadual. 

O entendimento, porém, parece não ter sido possível. Antes da data prevista para o 

lançamento da Frente, quatro vereadores do PMDB – Fernando Costa, Guilherme Falcão, Kátia 

Born e Freitas Neto – deixaram a legenda para o ingresso no PSB, onde já se encontrava uma 

ala dissidente do PMDB454. Freitas, porém, acabou por se filiar ao PCB, possibilitando ao 

partido uma representação inédita na Câmara Municipal455. 

 O motivo do racha residia na aceitação por parte do PMDB da filiação de Fernando 

Collor de Melo às fileiras da agremiação. Eleito deputado federal pelo Partido Democrático 

Social (PDS) em 1982, Collor, que àquela altura já havia sido prefeito de Maceió (1979-1982), 

surgira na cena política vinculado à Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido criado 

em 1965 com a finalidade de dar sustentação política ao governo militar. A crise no PMDB se 

                                                      
452 Idem. 
453 “PCB, eufórico, já festeja a aliança” In: Gazeta de Alagoas. Maceió, 27/02/1986, s/p. 
454 “Em grupo” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 04/03/1986, s/p. 
455 “Assumido” In: Tribuna de Alagoas. Maceió, 25/04/1986, s/p. O PCB elegeu três deputados estaduais – André 

Papini Gois, José Maria Cavalcante e Moacir Andrade – nas eleições legislativas de 1946, cujos mandatos foram 

cassados em 1948 depois que a legenda comunista foi proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral em 1947. Nilson 

Miranda, militante do PCB, foi eleito vereador pelo Partido Social Progressista (PSP) em 1962 e acabou cassado 

quando da instauração da Ditadura em 1964. 
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agravou, à medida que o nome de Collor foi o escolhido para concorrer ao governo do estado 

nas eleições de novembro de 1986, o que causou a debandada de um número considerável de 

seus militantes para outras legendas. 

 Assim, antes mesmo do seu lançamento, a Frente Popular já se encontrava diante de um 

dilema. Com a rejeição da proposta de coligação com o PFL, restava à Frente lançar um 

candidato próprio ao governo. O problema que se apresentava era a escolha de um nome forte 

capaz de enfrentar tanto o PMDB quanto o próprio PFL456. A rejeição a qualquer entendimento 

foi frisada por uma declaração do militante do PSB Eduardo Davino onde, ao se posicionar 

contra o apoio da Frente Popular ao PFL, disparou: “Se o PFL quiser apoiar um candidato da 

Frente Popular ao governo, é outra coisa”457. 

 A recusa foi oficialmente ratificada no dia 20/03/1986, quando os quatros partidos 

reunidos decidiram pela não coligação com a chapa PFL/PDS. O presidente do PSB, Dênis 

Agra, explicou que a Frente Popular não entrou no mérito dos nomes apresentados pelo 

governador José Tavares, interlocutor da proposta para a composição da chapa majoritária, mas 

optou pela sua rejeição. No encontro com o governador, foi apresentada a conclusão da reunião 

realizada à tarde, na sede do PSB. Participaram da reunião o presidente regional do PDT, Moura 

Rocha, os militantes do PCB Cícero Péricles e Nilson Miranda, e do PT e PSB, representados 

por Régis Cavalcante e Dênis Agra, respectivamente458. 

Agra afirmou ainda que a Frente Popular havia marcado para o dia 6 de abril o anúncio 

de sua posição sobre o quadro sucessório estadual, não estando descartada a possibilidade de 

apresentar um nome próprio para concorrer à disputa majoritária. “Não entramos no mérito dos 

nomes que nos foram apresentados pelo governador José Tavares. O que decidimos foi que não 

iremos nos coligar com o PFL/PDS”, disse Dênis. Os dois nomes apresentado para discussão 

com a Frente Popular foram os do deputado federal José Thomaz Nonô Neto e do empresário 

Geraldo Sampaio. O presidente do PSB adiantou a possibilidade da Frente Popular vir apoiar a 

sugestão do PDT para lançamento da candidatura de Sampaio ao governo do estado. 

 “Nós decidimos contra a coligação com o PFL/PDS e vamos firmar a nossa posição na 

reunião marcada para o dia 6 de abril. Não está fora a hipótese de apoiarmos o nome do 

empresário Geraldo Sampaio, mas isto somente será decidido em abril”459, disse Agra. Naquele 

momento, a Frente Popular contava com um Deputado federal, Manoel Afonso de Melo; um 

                                                      
456 “Nome Forte” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 06/03/1986, s/p. 
457 “Contra apoio” In: Gazeta de Alagoas. S/D. 
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estadual, Ronaldo Lessa; e dois vereadores, Freitas Neto e Kátia Born, mas somente esses três 

últimos decidiram deixar o PMDB. O PT, que também integrava a Frente, havia perdido vários 

de seus membros devido às negociações encaminhadas com o PFL e o PDS. Esses membros se 

posicionaram contrários a qualquer aliança com os partidos de sustentação ao Governo estadual 

e decidiram abandonar o PT. 

Mais de um mês depois, o nome do conselheiro do Tribunal de Contas, Geraldo 

Sampaio, seria confirmado. O anúncio feito pelo presidente estadual do PDT, José de Moura 

Rocha, apontava Sampaio como candidato ao governo do estado pela Frente Popular460. 

Segundo Moura, a Frente havia feito um apelo a Geraldo – que acabou aceitando o desafio. 

Ainda de acordo com Moura, este garantiu que o surgimento do nome de Sampaio não seria 

repentino, pois desde 1982 seu nome havia sido ventilado, quando se procurava uma forma de 

trabalho unitário com vistas à presente eleição. 

O presidente do PDT fez questão de frisar que não foram as desavenças ocorridas no 

PMDB que motivaram o lançamento do candidato da Frente Popular. “O que determinou o 

lançamento foi a indefinição, a falta de identidade que está existindo dentro do PMDB”, afirmou 

Moura. No seu entender, o PMDB havia se descaracterizado por completo e nada mais seria 

novidade no partido. 

Nilson Miranda (PCB) também apontaria os equívocos tomados pelo PMDB, que 

segundo ele estaria incorrendo “nos mesmos erros do PMDB paulista, ou seja, estaria se 

comportando com muito triunfalismo e pouca sensibilidade tática”461. No que tange a outra 

coligação formada por PFL/PTB/PDS, Miranda afirmaria se tratar de “uma coligação à deriva, 

sem leme e sem rumo certo”.  Sobre a posição do PCB com relação às eleições majoritárias, 

Miranda afirmou: 

 

Estamos lutando pelo fortalecimento e ampliação da Frente Popular, como 

uma alternativa democrática para Alagoas. O PCB não entra na discussão de 

nomes e siglas, nossa preocupação é a definição do projeto político de cada 

partido ou coligação. A Frente Popular tem se constituído como uma 

alternativa política para todos que lutam pelo fim do continuísmo em nosso 

Estado.  

 

 A solução apontada, porém, não se concretizou. Geraldo Sampaio acabou por renunciar 

da sua candidatura à disputa ao governo alegando, em carta endereçada à Frente Popular, estar 

                                                      
460 “Frente popular aponta Geraldo seu candidato” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 09/04/1986, s/p. 
461 “A Frente como alternativa” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 09/04/1986, s/p. 
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impedido por Lei de se filiar a partidos políticos, descartando assim a hipótese de vir a se afastar 

do Tribunal de Contas, como era exigido pela legislação462. Para estar apto à candidatura, 

Sampaio teria de pedir afastamento até 15 de maio, quando terminaria o prazo para a 

desincompatibilização de quem desejaria concorrer a cargos eletivos naquele ano. Restava à 

Frente Popular a procura por um substituto e o nome que parecia mais certo era o do deputado 

estadual Ronaldo Lessa, o qual havia recebido apoio de Sampaio, quando este último 

formalizou oficialmente sua renúncia. 

 No início de maio, o PCB discutiu em termos preliminares a indicação do nome de Lessa 

como candidato ao Executivo estadual pela Frente Popular, e a conclusão não diferia daquela 

já externada por vários dos partidos aos quais estavam ligados neste projeto comum: “Ronaldo 

era um político corajoso cuja prática era de coerência com o programa da Frente Popular e 

merecedor da confiança de todos aqueles que aspiravam por verdadeiras transformações em 

Alagoas”463. Esse foi o teor da declaração de Cícero Péricles, ao ser indagado sobre a indicação 

do nome do deputado Ronaldo Lessa como candidato a governador pela Frente Popular. Em 

nome do PCB, Péricles valorizou o papel desempenhado por Geraldo Sampaio nas semanas em 

que figurou como candidato da Frente, externando a opinião de que Geraldo “cresceu 

politicamente ao reafirmar o seu apoio à Frente Popular, apoio este que certamente será 

traduzido, brevemente, num novo engajamento seu para que possamos compor uma chapa 

majoritária, capaz de derrotar a arrogância apressada dos blocos conservadores que querem 

continuar dominando a política alagoana pelo menos até o ano 2000”464. 

Péricles afirmou que o PCB estava apenas aguardando que os demais partidos da Frente 

Popular definissem suas propostas para a composição final das chapas proporcionais para que 

se pudesse consolidar a decisão de, oficialmente, convidar o deputado Ronaldo Lessa e 

encabeçar a grande luta que se desencadearia no estado contra a “camisa-de-força que o PMDB, 

de um lado, e o PFL-PDS, do outro, querem impor ao povo alagoano”. 

A posição dos comunistas alagoanos tinha sido muito clara desde o primeiro momento. 

Apesar de favoráveis ao mais amplo entendimento entre as diversas forças de oposição para a 

consecução das verdadeiras mudanças em Alagoas, Péricles condenou o que chamou de 

“espetáculo deprimente de malufização aberta do PMDB, nosso caminho se confunde 

                                                      
462 “Sampaio também renuncia candidatura ao Governo” In: Gazeta de Alagoas. Maceió, 29/04/1986, s/p. 
463 “PCB também quer Lessa candidato a governador” In: Extra. Maceió, 04/05/1986, p. 3. 
464 Idem. 
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inteiramente com os caminhos da Frente Popular que se constitui na verdadeira oposição em 

nosso Estado”465. 

A incorporação de Lessa junto à Frente Popular, no entanto, esteve longe de acontecer 

de maneira natural. Nas semanas imediatamente posteriores à sua indicação, ele não foi 

procurado por nenhum partido para discutir sua possível candidatura ao governo do estado. O 

deputado revelou que seu nome foi apenas lançado pelo empresário Geraldo Sampaio, que não 

quis concorrer ao governo. Os partidos, segundo ele, ainda não haviam se posicionado. 

Assinalou ainda que amigos seus o estavam aconselhando a não aceitar o “sacrifício”, por 

entender ser uma “fria”, pois entendiam que sua reeleição à Assembleia Legislativa estava 

assegurada466. Ainda assim, Lessa disputou as eleições ao Executivo estadual pela Frente 

Popular. 

As indefinições não pararam por aí. Numa matéria chamada “Progressistas querem 

cargos”, o jornal Gazeta de Alagoas demonstrou como as tensões existentes na Frente Popular 

ultrapassavam as questões programáticas467. Segundo o periódico: 

 

Para quem reivindica a condição de “partidos progressistas”, o PSB e o PDT 

até que têm demonstrado incomum desenvoltura na arte do conchavo 

fisiológico, reivindicando cargos no governo José Tavares para fechar o 

acordo que vêm negociando com o PFL e seu aliado, o PDS. 

 

Ainda de acordo com a matéria, perplexos com essa desenvoltura, os outros dois 

integrantes da “Frente Popular”, PCB e PT, estavam cada dia mais próximos da constatação de 

que “poderiam sobrar, a qualquer momento”, afinal, se recusavam a participar desse tipo de 

negociação com políticos governistas. Retratados pelo jornal como “politicamente coerentes e 

eticamente responsáveis”, PCB e PT não queriam jogar para o alto toda uma história de lutas: 

 

O PCB completará seus 63 anos no próximo dia 25, a maioria dos quais 

vivenciados na clandestinidade, com sangue, suor e lágrimas. O PT, que nasceu 

da luta dos trabalhadores do ABC paulista, sob os cassetetes dos militares, 

também tem o dever de preservar suas bandeiras. 

 

A matéria concluía que “a briga fisiológica por cargos é prática política que, tudo indica, 

será sepultada em Alagoas no próximo dia 15 de novembro”.  E os partidos de esquerda, 

efetivamente progressistas, “tinham compromisso com o futuro”. 

                                                      
465 Idem. 
466 “Fria” In: Gazeta de Alagoas. S/D. 
467 "‘Progressistas’ querem cargos” In: Gazeta de Alagoas. Maceió, 14/03/1986, s/p. 
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Em meio aos impasses, a necessidade das definições se tornavam cada dia mais 

imperante. Na primeira semana de junho, o PCB realizou uma pré-convenção, oportunidade na 

qual apoiou por unanimidade o nome de Lessa para o governo de Alagoas, nas eleições de 

novembro. “A verdadeira mudança está na Frente Popular, como se pode falar em mudança 

quando os candidatos do PMDB e do PFL foram respectivamente, governador e prefeito 

nomeados pelo general Figueiredo em 1978”468, disse o candidato a governador da Frente.  A 

pré-convenção decidiu ainda o nome de Freitas Neto, como candidato a senador pela Frente 

Popular, e o de Nilson Miranda, como candidato a deputado estadual, deixando para os 

entendimentos com a Frente Popular a decisão do apoio a candidatos a deputado federal. 

Falando do caráter democrático da pré-convenção, Cícero Péricles, presidente do PCB, 

disse que foi distribuído um questionário a todo o partido, assim como aos simpatizantes, para 

que se manifestassem sobre as posições a serem assumidas nas eleições de novembro. Em todas 

as listas o nome do jornalista Nilson Miranda teve a indicação como candidato do seu partido, 

sendo a preferência da maioria para sua candidatura a deputado estadual.  

O PCB decidiu também que não haveria apoio a nenhuma candidatura que não fosse da 

Frente popular, assim como foi ressaltado que o PCB deveria defender junto ao colegiado da 

Frente Popular uma única candidatura ao Senado469. Posteriormente o Partido Liberal (PL) se 

juntou à Frente Popular e os nomes inicialmente apontados para a disputa do Senado foram os 

de Lauro Farias (PL), além do já mencionado Freitas Neto470. Dois candidatos seriam 

escolhidos entre os nomes de Mauricio Gondim (PDT), Kátia Moreira (PSB) e Adelmo dos 

Santos (PT). Destes, Gondim e Moreira foram os indicados471. 

Quando do início da campanha, Nilson Miranda foi elogiado pelo Jornal de Alagoas, já 

que, segundo o periódico, mesmo começando sua campanha atrasado, ele “já começa a 

empolgar não só seus camaradas de ‘Partidão’, bem como os eleitores”472. O jornal afirmou que 

nos comícios da Frente ele era o mais aplaudido e o que tinha o discurso mais firme. Se 

comentou na matéria que sua campanha iria crescer mais ainda depois do início do horário 

gratuito na TV, pois Nilson havia aprendido a utilizá-la muito bem na campanha para prefeito 

de Maceió no ano anterior. O jornal concluía que ele sairia na frente de todos, pois era 

reconhecido como um candidato sério, que não se perdia em ataques pessoais e ganhava 

                                                      
468 “(É assim que se muda) PCB realiza pré-convenção para apoiar Ronaldo” In: Tribuna de Alagoas. Maceió, 

07/06/1986, p. 3. 
469 “Chapa comunista” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 02/07/1986, s/p. 
470 “No mesmo dia” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 02/07/1986, s/p. 
471 Gazeta de Alagoas. Maceió, 02/07/1986, s/p. 
472 “Discurso firme” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 01/09/1986, s/p. 
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apresentando propostas concretas. Prática esta que vinha mantendo em sua campanha nos 

comícios da Frente Popular. 

 Em setembro, a Voz da Unidade publicou um número especial dedicado a analisar as 

eleições pelo país e quais as estratégias comunistas adotadas em cada estado. Sobre o processo 

eleitoral alagoano, rasgou elogios à atuação dos pecebistas na Frente Popular, afirmando que o 

PCB em conjunto com PSB, PDT, PT e PL uniam-se para enfrentar as oligarquias alagoanas – 

enquistadas no PMDB, PFL e PDS. “Os comunistas vão de Ronaldo Lessa, do PSB, como 

candidato a governador em Alagoas, encabeçando uma chapa, resultado de uma coligação 

contra as oligarquias. Paulo Onofre, do PDT, é o candidato a vice-governador, Lauro Farias, do 

PL, a senador”473. 

O Partido estava representado na Frente com as candidaturas do vereador Freitas Neto 

para o Senado (com Laudo Leite Braga na primeira suplência e Rubens Colaço na segunda, 

acompanhado do jornalista Nilson Miranda, que concorria a uma cadeira na Assembleia 

Legislativa. A chapa se completava com candidaturas do PSB, PDT, PT a vagas na Assembleia 

Legislativa e na Assembleia Nacional Constituinte. Segundo a matéria, a disputa seria dura. A 

Frente Popular defrontar-se-ia com um PMDB “malufado”, que apresentava como candidato 

ao governo estadual nada menos que Fernando Collor, coordenador da campanha presidencial 

fracassada de Paulo Maluf. E com a coligação continuísta PFL-PDS, encabeçada pelo senador 

Guilherme Palmeira, representativa dos interesses mais retrógrados das oligarquias alagoanas.  

A Frente Popular era a alternativa democrática e representativa da transição no estado. 

O engenheiro Ronaldo Lessa, deputado estadual, com destacada atuação parlamentar, era um 

nome capaz de aglutinar em torno de si e dos partidos que compunham a Frente tudo o que 

havia de melhor no estado. Não seria uma batalha fácil, pois o poder econômico e repressivo 

continuaria a ser mobilizados para tentar barrar o avanço da Frente Popular. 

Ao contrário do que ocorrera em 1985, na reta final da campanha, não houve uma 

cobertura mais intensa da imprensa sobre a disputa eleitoral. O resultado das eleições acabou 

por sacramentar a derrota da Frente Popular, tanto no âmbito executivo quanto no legislativo. 

De um total de 905.630 eleitores, o resultado apontou 112.056 votos em branco (12,37%) e 

36.023 votos nulos (3,98%). Fernando Collor (PMDB) foi eleito governador com um percentual 

de 52,83% dos votos enquanto que o candidato da Frente Popular, Ronaldo Lessa obteve 3,97%. 

 

                                                      
473 “União contra as oligarquias e por um governo popular” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 314, 05/09/1986 a 

18/09/1986, p. 18. 
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Quadro 7 - Resultado das eleições para governador474 

Candidatos a governador 

do estado 

Coligação Votação Percentual 

Fernando Collor 

PMDB 

Mudança e Renovação 

(PMDB, PCdoB, PTB, PSC) 

400.246 52,83% 

Guilherme Palmeira 

PFL 

Aliança Liberal Cristã 

(PFL, PDS, PDC) 

327.232 43,20% 

Ronaldo Lessa 

PSB 

Frente Popular 

(PSB, PDT, PT, PCB, PL) 

30.073 3,97% 

  

Para o Senado foram eleitos o ex-governador Divaldo Suruagy (PFL) e o deputado 

Teotônio Vilela Filho (PMDB). Os dois candidatos da Frente Popular, Luís Farias e Freitas 

Neto amargaram, respectivamente, penúltimo e último lugares na votação. As noves vagas 

disponíveis para a Câmara Federal foram ocupadas pelo PMDB e pelo PFL, cada um ocupando 

quatro cadeiras, ficando a vaga restante com o PTB. Na Assembleia Estadual, foram eleitos 27 

parlamentares com as bancadas assim distribuídas segundo o número de vagas: PFL dez, PMDB 

sete, PTB seis, PDT três, PSB uma. Nos dados online do TRE-AL, não consegui encontrar as 

relações nominais dos parlamentares votados, apenas a distribuição dos eleitos por seus 

respectivos partidos. 

De acordo com Cícero Péricles, nas eleições de novembro de 1986, as duas grandes 

coligações em disputa contavam com todos os elementos para vencer uma eleição: apoio 

financeiro dos grandes grupos econômicos, espaço nas rádios e televisões, estrutura material de 

fortes chapas proporcionais475. O governador em exercício, José Tavares, que havia tido o seu 

nome preterido para disputar o governo pelas forças situacionistas de então, deu apoio ostensivo 

à candidatura do PMDB, numa atitude de retaliação contra as lideranças do PFL/PDS, 

desequilibrando a eleição a favor de Fernando Collor. Neste quadro, venceu uma parcela da 

velha classe política, reconduzida ao poder com uma nova roupagem, que aparentava um 

suposto interesse em viabilizar as mudanças que o dramático quadro social exigia e que se 

ampliara sob os vários governos estaduais da ARENA/PDS476. 

 

 

                                                      
474 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Resultado das eleições para governador. Maceió: 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 1986. Visitado em 10/02/2015. 
475 CARVALHO, Cícero Péricles. Alagoas 1980-1992: A esquerda em crise. Op. cit., p. 48. 
476 Idem, p. 49. 
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Quadro 8 - Resultado das eleições para senador477 

Candidatos a senador da República Coligação Votação 

Divaldo Suruagy 

PFL 

Aliança Liberal Cristã 

(PFL, PDS, PDC) 

334.137 

Teotônio Vilela Filho 

PMDB 

Mudança e Renovação 

(PMDB, PCdoB, PTB, PSC) 

332.904 

Mendonça Neto 

PMDB 

Mudança e Renovação 

(PMDB, PCdoB, PTB, PSC) 

202.408 

João Lyra 

PMDB 

Mudança e Renovação 

(PMDB, PCdoB, PTB, PSC) 

121.709 

Luiz Mendes de Barros 

PFL 

Aliança Liberal Cristã 

(PFL, PDS, PDC) 

70.555 

João Azevedo 

PFL 

Aliança Liberal Cristã 

(PFL, PDS, PDC) 

61.324 

Rubens Vilar 

PMDB 

Mudança e Renovação 

(PMDB, PCdoB, PTB, PSC) 

34.719 

Luiz Farias 

PSB 

Frente Popular 

(PSB, PDT, PT, PCB, PL) 

26.531 

João Vicente Freitas Neto 

PSB 

Frente Popular 

(PSB, PDT, PT, PCB, PL) 

25.171 

  

 No plano político geral, o PCB viveu um impasse em relação à participação no processo 

eleitoral constituinte. Marco Aurélio Santana aponta como a orientação política do partido – 

que se refletia na sua postura no campo sindical – de lutar para negociar, negociar para 

mudar478, trouxera uma série de problemas, tanto na esfera política institucional quanto no 

movimento operário. De acordo com o autor, a postura assumida pelos comunistas acabava por 

fazer com que estes se colocassem numa encruzilhada, se de um lado, a sua estratégia de 

fornecer apoio ao processo de transição para a Nova República e, posteriormente, à Aliança 

Democrática acabou por transformá-lo num avalista do governo Sarney; do outro lado, a postura 

de enfrentamento e de crítica à política governamental possibilitava o crescimento do PT e da 

CUT no seio movimento sindical. 

                                                      
477 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Resultado das eleições para governador. Maceió: 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 1986. Visitado em 10/02/2015. 
478 SANTANA, Marco Aurélio. Homens partidos – comunistas e sindicatos no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2001. 
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 Ainda de acordo com Santana, o PCB, de forma geral, participará de todo o processo 

constituinte indicando, além de sua importância, os perigos nele embutidos. Preocupava-se com 

as ações dos grupos mais radicais baseando-se na lógica da fragilidade da transição e na 

possibilidade, sempre temida pelo partido, de recuo479. Dulce Pandolfi afirma que a direção do 

PCB admitia a pequena inserção do partido480. Entretanto, segundo a autora, a crença era a de 

que o crescimento e o fortalecimento do partido seriam uma decorrência natural do avanço da 

democracia, um desdobramento da transição democrática que só completaria o seu ciclo com a 

promulgação de uma nova Constituição. 

O ponto crucial nesta encruzilhada se resumia no seguinte: o antigo partido da 

insurreição e da revolução estava se afirmando, na década de 1980, como o partido da 

legalidade e da ordem. Pandolfi chama a atenção para a preocupação de diversos militantes com 

a identidade do PCB, a qual não era apenas retórica ou simples decorrência da diversidade 

interna ou da convivência (pacífica ou conflituosa) das várias correntes que se depararam com 

dilemas constitutivos que fizeram a história do PCB481. 

Em terras alagoanas, a formação da Frente Popular foi encarada como um manancial de 

possibilidades pelo PCB. Sua participação na Frente foi pautada pelo documento “Programação 

da Campanha”, cujo primeiro parágrafo dá mostras das expectativas que o partido alimentava 

sobre o pleito: “Nossa meta é a eleição de um deputado estadual. O nome escolhido foi o do 

camarada Nilson Miranda”482. Estipulando a existência de um eleitorado de 950.000 votantes, 

250 mil na capital e 700 mil no interior, o documento previa, segundo “cálculos dos 

conhecedores da política eleitoral alagoana”, que a Frente Popular deveria eleger entre quatro 

e cinco deputados estaduais e um deputado federal, podendo ampliar este número. Para a eleição 

de um deputado estadual seria necessário entre 7 e 8 mil votos para eleger alguém da Frente 

Popular. 

O documento antevia que o trabalho deveria ser centrado na capital. Maceió com 28 

bairros, 47 favelas e 16 conjuntos habitacionais, merecia toda a atenção num eleitorado de mais 

de 250 mil votos. Sabendo das limitações que possuíam, os comunistas reconheciam “o 

eleitorado da capital como mais acessível às nossas propostas”. A militância estava concentrada 

em Maceió e isso faria os seus recursos serem otimizados. O desafio residia na expansão para 

                                                      
479 Idem, p. 261. 
480 PANDOLFI, Dulce. Camaradas e companheiros. História e memória do PCB. Rio de Janeiro: Relumé-Dumará, 

1994. 
481 Idem, p. 232. 
482 “Programação da Campanha” In: MAJELLA, Geraldo (org.). PCB em Alagoas: Documentos (1982-1990). 

Maceió: [s. n.], 2011. (Coleção Documentos Alagoanos), p. 183-184. 
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o interior do estado. Era preciso fazer um levantamento minucioso de todos os contatos nos 

municípios alagoanos – partidários ou não –, para que se pudesse realizar o trabalho eleitoral. 

O trabalho necessitaria ser concentrado nos municípios onde o PCB estava organizado. Nas 

viagens da Frente Popular, qualquer iniciativa precisaria ser aproveitada em relação aos seus 

candidatos. 

 A logística da campanha definiu que os comunistas deveriam aproveitar o máximo que 

a estrutura da Frente Popular pudesse lhes oferecer. A preocupação com material gráfico, 

carros-de-som e, principalmente, com a imprensa, foram levantados. Uma reunião precisaria 

acontecer no mais breve espaço de tempo para discutir o espaço da campanha pecebista nos 

jornais, rádios e TV. 

 No final do documento, um ultimato: “Nós não podemos repetir os erros de lançamento 

das campanhas dos outros candidatos. Temos de fazer um lançamento aberto”. A ideia era fazer 

uma marcha, no centro de Maceió, com fogos, pessoal com camisetas e material de campanha 

para distribuir. Na Rua do Comércio, seria feito um comício rápido. 

 As pistas fornecidas pelo documento nos sugerem uma autoimagem do partido no 

sentido de ainda se entender como uma força política relevante, o que, em se tratando da 

esquerda brasileira ao longo do século XX, essa afirmação não configura nenhum exagero. 

Mesmo antevendo as dificuldades, eles acreditavam que poderiam obter êxito e, talvez, mais 

que acreditar, confiavam cegamente nisso. Os indícios? O candidato ao Senado já ocupava uma 

vaga de vereador na Câmara municipal da capital, o candidato ao legislativo estadual era um 

militante respeitado pela sua história, obstinadamente perseguido pelos adversários políticos. 

O que talvez não entendessem é que os tempos haviam mudado, a influência do partido junto 

aos trabalhadores agora tinha concorrentes. O Partido da Classe Operária agora era um dos 

partidos entre os outros existentes.  

 Diante da derrota sofrida, era hora de se fazer uma avaliação do que causou o infortúnio 

para a Frente. No documento “Subsídios para a análise das eleições”483 foi feita a avaliação de 

que, em termos gerais:  

 

As grandes massas dos mais diversos estamentos da sociedade brasileira 

votaram no projeto de mudança do PMDB; ofereceram um voto de confiança 

à Nova República; votaram pela consolidação do processo democrático e na 

renovação das lideranças políticas de norte a sul do país. 

 

                                                      
483 “Subsídios para a análise das eleições” In: MAJELLA, Geraldo (org.). PCB em Alagoas: Documentos (1982-

1990). Maceió: [s. n.], 2011. (Coleção Documentos Alagoanos), p. 193-196. 
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Para os comunistas, o resultado das eleições refletia o avanço das forças democráticas, 

a consolidação da democracia, e mesmo não sendo a composição da Assembleia Nacional 

Constituinte na sua totalidade progressista, a grande votação obtida pelo PMDB e demais forças 

progressistas, sob palavras de ordem de mudanças, Reforma Agrária e Constituinte, iria influir 

certamente na tendência do Parlamento quanto a Constituição democrática. 

Em termos nacionais, os resultados eleitorais obtidos pelo Partido foram avaliados como 

modestos; não traduziam em absoluto a influência que a linha política que o Partido exercia no 

processo político de consolidação democrática. Foram eleitos três deputados constituintes 

(Roberto Freire, Fernando Sant’ana e Augusto Carvalho), enquanto seu aliado preferencial, o 

PMDB, elegeu a maior bancada, bem como praticamente todos os governadores. Fabrício 

Pereira da Silva demonstra que o PCB participou dos trabalhos dos trabalhos da Constituinte – 

tão valorizada pelo partido nos dizeres do autor –, extremamente enfraquecido, sem conseguir 

intervir tão diretamente em seus resultados – malgrado a atuação destacada de seus 

parlamentares484. 

No âmbito estadual, a autocrítica foi mais severa. A Frente Popular, na qual o Partido 

se engajara eleitoralmente, havia se lançado às eleições “com um discurso não entendido pelas 

massas como progressista e de conteúdo de mudança, haja vista a insignificante votação obtida 

em Maceió, o centro político do Estado”. A Frente Popular, muito heterogênea, não se lançou 

disciplinada e organizadamente na campanha, sendo o PCB “a força mais consequente, leal e 

atuante”. 

Em termos partidários, a insignificante (em relação ao esforço empenhado) votação 

obtida pelo Partido traduzia a sua absoluta desvinculação das massas. Nenhum dos dirigentes 

comunistas pertencia a uma direção sindical, a uma organização de massas, ou estava vinculado 

ao trabalho ativo nas organizações de massa, e, portanto, capaz de influir em sua comunidade 

no processo eleitoral. Segundo o documento, o Partido “lançou-se com denodo ao trabalho 

eleitoral, principalmente os camaradas jovens”. Um dos principais erros apontados foi a não 

priorização, ao término da campanha, dos setores ou locais onde o partido poderia obter maior 

votação, como nos bairros que concentravam massas significativas de trabalhadores como 

Fernão Velho, Rio Largo, Utinga, etc. 

A propaganda foi avaliada como falha, dispersiva, pois não havia levantado as palavras 

de ordem do Partido. Para se fugir ao “estigma comunista”, foram omitidas. O candidato, “não 

sendo um camarada de massas”, teve um desempenho discutível, “caindo às vezes no terreno 

                                                      
484 SILVA, Fabrício Pereira. Utopia dividida: crise e extinção do PCB (1979-1992). Op. cit., p. 106. 



204 

 

burguês da retaliação, no lugar-comum dos demais candidatos dos partidos burgueses”. Porém, 

haviam elementos positivos. Em termos políticos gerais, as forças mais retrógradas no estado 

foram derrotadas: o “malufismo” e a candidatura do usineiro João Lyra. A votação consagrada 

a Collor de Melo, caracterizado no documento como “travestido de peemedebista foi sobre o 

seu discurso de mudanças e sobre o seu ‘jeito simpático’, que influiu grandemente no eleitorado 

feminino”. 

O PCB não saiu fortalecido numericamente, organicamente e financeiramente do 

processo eleitoral – segundo sua própria avaliação. Durante a campanha eleitoral, o candidato 

a deputado estadual recusava-se a ir às massas, participar dos atos na capital e interior. As 

alianças com os deputados federais não foram proveitosas, Freitas Netto não vinculou sua 

campanha à de Nilson Miranda, principalmente nos bairros e no interior, onde os candidatos – 

sobretudo Nilson – não acompanhavam a Frente Popular. 

Sobre os partidos componentes da Frente Popular, estes foram caracterizados a partir de 

uma atuação diferenciada. O PDT foi apontado como a principal força desagregadora da Frente, 

criando um clima de desconfiança e divisão. O PL atuou “como era se de esperar, como uma 

aglomeração de oportunistas”. O PT foi avaliado como confuso, pouco contribuindo para a 

Frente. A exceção foi o PSB, cujo o importante papel desempenhado, no discurso e na atuação 

conjunta com o PCB, foi a força motriz da unidade e seu principal referencial político. Para os 

comunistas, uma coisa ficava clara: nenhum desses partidos teria ligação com as massas, apesar 

do discurso progressista. 

 A participação na Frente Popular foi avaliada como a melhor opção política tendo em 

vista o projeto PMDB ou PFL ser inviável para o PCB, além de não representar nenhum avanço 

das forças democráticas em Alagoas. 

 

5.4 CONQUISTANDO A SOBREVIVÊNCIA: ELEIÇÕES DE 1988 

 As derrotas das eleições de 1985 e 1986 visivelmente minaram a confiança dos 

comunistas na sua capacidade de atuação. Basta ver o baixo nível de participação nas 

campanhas de 1988 e 1990. A própria cobertura por parte do semanário pecebista esteve longe 

de repetir a atenção dispensada nos dois pleitos anteriores. Outro indicador dos problemas que 

o Partido enfrentava naquela conjuntura diz respeito ao baixíssimo número de candidaturas 

próprias lançadas, tendo o PCB optado por fazer coligações em quase todos os lugares nos quais 

estava instalado. 

 Em novembro de 1988, semanas antes da votação, foi lançado um suplemento à edição 

420 da Voz da Unidade, contendo as informações sobre as articulações comunistas nas capitais 
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e nas maiores cidades de cada de estado. Em Maceió, a situação foi desenhada pelo dirigente 

estadual Geraldo Majella, o qual considerava que a eleição em Maceió estava polarizada entre 

duas vertentes conservadoras: estava na frente o ex-governador Guilherme Palmeira, do PFL, 

coligado ao PDC e PL, com apoio do governador Fernando Collor de Melo, o peemedebista 

Renan Calheiros, encabeçando uma frente com mais dez partidos. “A oligarquia está dividida 

e o PCB apoia o candidato Nilton Simões, em coligação com o PSB”485, explicou Majella. 

Concorriam mais quatro candidatos. 

 O único objetivo dos comunistas alagoanos naquele pleito era garantir a reeleição do 

vereador Freitas Neto. Este último eleito em 1982 pelo PMDB, havia ingressado no PCB em 

1986, como descrito anteriormente. Em outra matéria do suplemento, foi noticiado que, 

segundo pesquisas eleitorais realizadas na capital de Alagoas, Maceió, o candidato pecebista 

que concorria ao legislativo do município estava praticamente eleito486. Em sua atuação como 

vereador comunista, Freitas Neto havia conseguido a reunificação do preço das passagens dos 

transportes coletivos, serviço que era feito por três empresas com preços diferentes. Em outra 

frente, atuou na luta contra o crime organizado no estado, onde mais de 30 vereadores haviam 

sido assassinados nos últimos anos. 

 A estratégia para a participação no pleito – e para a consecução do objetivo de reeleger 

Freitas – foi traçada no documento “Plano de campanha” provavelmente redigido em setembro 

de 1988. O objetivo do “Plano” era orientar toda a militância partidária no engajamento em 

torno da campanha. Além disso, visava conferir a este engajamento e ao trabalho da Comissão 

Eleitoral um caráter organizado. A candidatura tinha uma grande importância política para o 

PCB, afinal tratava-se naquele momento do único representante que o partido possuía 

exercendo um mandato no estado. O mandato de Freitas era “instrumento vital para a política 

do Partido. É um espaço de peso na denúncia dos crimes contra os interesses populares, 

instrumento de defesa dos interesses dos trabalhadores e da sua organização e um elemento 

valioso para o aumento da consciência de luta do nosso povo e, consequentemente, de 

fortalecimento do Partido”487. 

Ao lado da candidatura do PCB, era também tarefa prioritária trabalhar pela vitória da 

Frente Maceió, particularmente do seu candidato a prefeito, Dilton Simões que, apesar da 

desvantagem material em relação aos outros candidatos, possuía um potencial eleitoral que, se 

                                                      
485 “Geografia do voto” In: Voz da Unidade. São Paulo, 11/1988 – Suplemento Especial, p. 3. 
486 “Candidatos comunistas na reta de chegada” In: Voz da Unidade. São Paulo, 11/1988 – Suplemento Especial, 

p. 4-5. 
487 “Plano de Campanha” In: PCB em Alagoas: Documentos (1982-1990). Maceió: [s. n.], 2011. (Coleção 

Documentos Alagoanos), p. 199-204. 
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corretamente desenvolvido, poderia gerar um importante resultado eleitoral e até uma vitória a 

qual teria grandes repercussões positivas para a coligação e para a situação política municipal 

e estadual. 

Outro ponto relevante: a meta principal não era apenas reeleger Freitas Neto, mas sim 

reelegê-lo com uma expressiva votação e, se possível, torná-lo o candidato mais votado naquele 

pleito. Tal circunstância seria de grande importância futura para o prestígio político do PCB. 

Dito isto, a chave para o sucesso estaria na dedicação da militância – dado que havia a avaliação 

de que a campanha seria ganha, sobretudo, no “trabalho corpo-a-corpo e de pé-de-ouvido”488. 

Neste trabalho, deveriam ser listados os membros da família, os amigos de bairro, os 

companheiros de trabalho; a partir daí cada militante deveria visitar uma a uma estas pessoas, 

discutindo politicamente a campanha de Freitas, distribuindo material de propaganda. 

As tarefas estabelecidas para as bases não diferiam muito das tarefas dos militantes. De 

qualquer maneira, caberia às bases organizar e fazer o balanço semanal destas tarefas 

individuais, podendo assumir conjuntamente o trabalho de provocar as reuniões do candidato 

com a comunidade, os pequenos comícios locais, colagens em pontos determinados, escolha de 

muros, organização de caminhadas e outras iniciativas. Uma Comissão da Política Eleitoral 

deveria ser criada, a qual caberia o planejamento e controle da execução de toda a campanha. 

As tarefas específicas desta comissão diziam respeito: introduzir no debate eleitoral as 

bandeiras de interesse do Partido, sobretudo no que dizia respeito aos problemas municipais, 

orientando o discurso político do candidato; elaborar a estratégia territorial da campanha, 

escolhendo sobretudo os locais para os comícios exclusivos do Partido, definindo possíveis 

convidados para estes comícios. 

Um elemento que se destaca na noção de tática política dos pecebistas alagoanos era de 

aparecer publicamente. Daí a proposta de realização de uma caminhada pela área da praia em 

dias de domingo. A caminhada seria feita na areia com um grande painel, distribuição de 

milhares de santinhos nas mãos de cada um dos banhistas, paradas rápidas em bares para bate-

papos com eleitores e conhecidos, megafone, panfleto com palavras-de-ordem. A meta era 

atingir, no mínimo, de 30 a 50 mil pessoas. Essas caminhadas também deveriam acontecer nos 

bairros decisivos e mais receptivos. Nestas caminhadas o fundamental é a conversa de porta em 

porta. Elas careceriam de estar articuladas com comícios-relâmpagos em locais determinados. 

 Mesmo com o planejamento logístico, os pecebistas alagoanos não obtiveram êxito na 

sua empreitada. Por não dispormos de dados sobre o andamento da campanha, é difícil perceber 

                                                      
488 Idem. 
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a relação entre o que foi planejado e o que foi de fato executado. Uma coisa é certa, a partir 

daquele momento, a propaganda televisiva começava a assumir um papel preponderante nos 

pleitos eleitorais. Talvez, justamente por isso, demandava um volume de recursos financeiros 

que o PCB alagoano – e quem sabe o nacional – não dispunha.  

             Sobre o resultado da votação, a chapa PSB/PCB obteve uma votação significativa de 

27.730 votos, ocupando a terceira colocação. Se levarmos em conta a candidatura da Frente 

Popular dois anos antes, veremos que a votação de Ronaldo Lessa foi de cerca de 30.073 votos 

em nível estadual, ao passo que a votação conseguida só na capital foi inferior em pouco menos 

de 2.300 votos. Junte-se ainda ao fato de que na chapa atual não estavam nem o PT, o qual 

concorreu com candidatura própria, nem o PDT, cuja sigla não consta das coligações para o 

Executivo.   

 O quadro mostra a vitória da chapa PFL/PDS, com 42,88% dos votos, enquanto o 

PMDB ficou com 38,68%. Novamente, a exemplo do que ocorrera em 1985, quando o PMDB 

sairá vencedor, as duas chapas abocanharam uma margem de mais de 80% dos votos. 

Demonstrando que a polarização ainda persistia. A avaliação pecebista sobre a nova derrota 

tinha como causas primeiras a incapacidade dos partidos de esquerda, em Maceió e no estado, 

de criar uma alternativa político-eleitoral – a exemplo do que acontecera em Vitória/ES, São 

Paulo/SP e Porto Alegre/RS – que aglutinasse as forças democráticas, que atraísse o eleitorado 

e possibilitasse a vitória.  

             

Quadro 9 - Resultado das eleições para prefeito de Maceió489 

Candidatos a prefeito Coligação Votação Percentual 

Guilherme Palmeira 

PFL 

PFL, PDS 67.830 42,88% 

Renan Calheiros 

PMDB 

PMDB, PSC, PTR, PCdoB, PJ) 61.188 38,68% 

Dilton Simões 

PSB 

PSB, PCB 27.730 17,53% 

Pedro Verdino 

PT 

Sem coligação 875 0,55% 

Mendonça Neto 

PMN 

Sem coligação 548 0,34% 

                                                      
489 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Resultado das eleições para prefeito. Maceió: 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 1988. Visitado em 14/09/2016. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Divaldo_Suruagy
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_da_Frente_Liberal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teot%C3%B4nio_Vilela_Filho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mendon%C3%A7a_Neto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Lyra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
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Os esforços para que na Frente Maceió estivessem presentes, além do PCB e PSB, o 

PCdoB e PT, não deram resultados, demonstrando assim “a pouca força política, a política 

isolacionista do PT e a manutenção da prática reboquista do PCdoB”490. Assim, de acordo com 

o documento, para um eleitorado de 222 mil votantes, houveram 30 mil abstenções e mail 30 

mil votos nulos e brancos que, somados, se aproximavam da votação do candidato eleito pelo 

PFL. 

A leitura sobre o processo de uma maneira geral era a de que o PCB realizou uma aliança 

correta – e possível – no plano político e eleitoral. Contando com apenas um candidato a 

vereador, numa chapa de 64 componentes, o PCB se viu privilegiado nesta conferência. A 

coligação com os socialistas havia permitido o uso integral de seu discurso, a defesa de suas 

bandeiras, a divulgação do seu programa, ainda que houvessem dificuldades de apresentá-los. 

O resultado final, traduzido em votos, foi abaixo do esperado e a coligação elegeu apenas três 

vereadores. 

Sobre a atuação do parlamentar comunista na Câmara Municipal de Maceió nos seis 

anos de mandato foi positiva, assim atestavam todos aqueles que atuavam nos movimentos 

sociais491. O PCB, reconhecendo esta atuação, manteve o nome de Freitas Neto à reeleição. A 

campanha de 1986 para o Senado da República, quando obteve 25 mil votos, 14 mil dos quais 

em Maceió, aliada à presença por mais de um ano num programa matinal da TV Manchete, 

dava uma espécie de garantia da reeleição tranquila do vereador. O crescimento orgânico do 

Partido nos últimos meses, antes e durante a campanha de filiação; o grande volume de material 

de propaganda parecia lhes garantir uma certeza de audiência junto ao eleitorado de Maceió. A 

mobilização de parte do conjunto partidário para as tarefas eleitorais, aliada a uma atuação 

privilegiada no tempo da coligação na rádio e TV, reforçava a perspectiva de eleição do seu 

candidato. 

Mas esse clima de “já ganhou” acabou por desmotivar a militância, gerando pouca 

mobilização, afetando inclusive dirigentes municipais e estaduais. O atraso na confecção da 

propaganda e na chegada de recursos necessários para realizá-la, a falta de planejamento com 

mais antecedência, a falta de novidades na campanha, que era relacionada à imagem negativa 

de uma Câmara Municipal profundamente desgastada, aliados ao fracionamento do eleitorado 

                                                      
490 “O PCB e as eleições de novembro” In: PCB em Alagoas: Documentos (1982-1990). Maceió: [s. n.], 2011. 

(Coleção Documentos Alagoanos), p. 205-207. 
491 Idem. 
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– 452 candidatos disputando 21 vagas –, possibilitaram a surpresa negativa no resultado final 

da votação492. 

Um outro elemento, a corrupção eleitoral, não poderia ser deixada de lado. A presença 

ostensiva do Governo Federal, em confronto direto com a candidatura apoiada pelo Governo 

Estadual, prejudicou o desempenho eleitoral comunista, assim como o dos demais candidatos 

que não se envolveram neste processo: 

 

A distribuição de 160 mil cestas de alimentos, vindas da Legião Brasileira de 

Assistência, dias antes das eleições, nos bairros mais carentes da Capital – 

numa eleição que teve 190 mil votantes – dava uma dimensão do que foi esta 

presença, aliada às formas tradicionais de corrupção – compra de votos, 

favorecimentos pessoais, e isso influiu diretamente no resultado final da 

eleição493. 

 

Uma das resoluções tomadas após o pleito era de que a campanha de filiação deveria 

ser reavaliada em confronto direto com os resultados das urnas. Os distritos de Saúde e Fernão 

Velho, Bebedouro, Clima Bom, Feitosa, entre alguns locais onde o PCB fez a campanha de 

filiação, demonstravam a fragilidade dos laços que uniam os novos filiados à vida partidária, 

numa clara incapacidade das direções responsáveis para tornar o trabalho de filiação em 

resultados organizativos. Assim, mais esta derrota eleitoral não alterava nem refletia a política 

de independência e oposição comunista aos governos estadual e municipal. O resultado final 

refletia sim a incapacidade do conjunto partidário, principalmente de suas direções, de 

transformar em votos o trabalho diário494.  

 Ainda em dezembro de 1988, um novo documento foi elaborado, onde se apontou como 

ponto primordial a consolidação da democracia a nível nacional e a construção do bloco 

progressista e democrático como alternativa para a camada mais empobrecida da população. 

Segundo o documento,  

 

No contexto geral (nacional), após as eleições, consideramos as duas 

propostas corretas e que obtiveram êxitos. No Brasil após 15 de novembro de 

1988, observamos um novo fenômeno institucionalizado, o pluralismo 

partidário, que julgamos ampliador da democracia, embora em alguns 

municípios constatamos a volta da direita ao poder, ex.: Maceió, com a vitória 

do Sr. Guilherme Palmeira. Alguns de nós julgaram melhor essa volta do que 

                                                      
492 Idem. 
493 Idem. 
494 “A luta continua, companheiros” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 428, 13/01/1989 a 19/01/1989, p. 8. O 

resumo dessa matéria dizia que “Freitas Neto não foi reeleito para a Câmara de Maceió. Mas nem por isso sua luta 

terminou: em defesa da Constituição e das eleições presidenciais”. 
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a vitória da frente progressista, no que discordamos e estranhamos esse 

comportamento. Tirando essas particularidades, constata-se o avanço da 

esquerda e a construção do bloco progressista democrático. Ex.: São Paulo, 

Rio Grande do Sul etc.495  

 

Sem levar em consideração as particularidades que levaram essas forças ao poder, 

entendia-se que elas seriam julgadas a partir da sua administração. Administração a qual deveria 

contar com as forças envolvidas na flexibilidade nacional. “Os reacionários farão tudo para 

destruí-las, porém, a unidade será fundamental, como também as alianças periódicas, mantendo 

o compromisso com o operariado e as forças populares existentes”496. 

Na avaliação sobre o contexto municipal, evidenciou-se a tentativa de formação de um 

“bloco progressista e democrático, porém o sectarismo foi o principal obstáculo a esta 

formação”. Se de um lado a aliança com o PSB foi apontada como correta, por outro, observou-

se que em sua totalidade ela tornou-se ideologicamente frágil, possuindo apenas como indicador 

de esquerda sua sigla, servindo de instrumento de aluguel para um grupo de políticos 

profissionais. 

A derrota, assim, foi devida à não formação do bloco e à não presença do PCB no meio 

sindical, nos movimentos de massas, ao abandono total das bases, demonstrando esses 

fenômenos que a Direção pensou o Partido igual aos outros, apenas eleitoralmente, quando na 

verdade, para que tivesse uma boa participação eleitoral, deveriam os pecebistas estarem 

“enraizados na classe de que é vanguarda, a classe operária”. Se, teoricamente, haviam 

propostas corretas para o meio sindical, a comissão responsável não foi capaz de demonstrar 

com que objetivo se formou. Defendeu a unidade de movimento sindical, mas não lutou na 

prática, para que isso acontecesse em nível estadual e municipal; não se convocaram encontros 

com os sindicalistas do Partido, não se promoveram discussões entre as duas centrais, o CGT e 

a CUT. 

As bases foram sendo abandonadas paulatinamente, a educação delas não existiu, houve 

saída de militantes de diversas bases, a exemplo dos secundaristas e universitários, devido à 

prioridade que a Direção Estadual com sua executiva deu ao fator eleitoral. Na campanha de 

filiação, instrumento de crescimento e divulgação do Partido, os responsáveis não cumpriram 

suas obrigações corretamente. Por tudo isto, perderam as eleições e quase ficaram sem o 

operariado, o movimento secundarista e o intelectual. Concluindo, com relação às eleições 

                                                      
495 “Análise política do Processo Eleitoral” In: PCB em Alagoas: Documentos (1982-1990). Maceió: [s. n.], 2011. 

(Coleção Documentos Alagoanos), p. 197-198. 
496 Idem. 
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presidenciais, era fundamental, além do operariado, a união, desde o 1º turno, da esquerda. Sem 

esta união, a esquerda não poderia chegar ao 2º turno das eleições. 

 O que transparece dos dois documentos é que parecem ter sido redigidos por grupos 

diferentes, talvez um pela Direção Estadual e o outro pela Direção Municipal de Maceió, sendo 

muito provável que o segundo tenha sido feito por esta pelas críticas à primeira. Na visão de 

Cícero Carvalho, dois destaques marcaram esta eleição. O primeiro foi a posição pelo então 

prefeito. Djalma Falcão – com uma gestão que, segundo a opinião pública, tinha na época da 

eleição um índice de rejeição de 73,6% e atacado por todos os candidatos a vereador e por todos 

os candidatos a prefeito –, resolveu votar em branco e aproveitando um espaço no programa do 

PFL, na reta final da campanha, fez um duro ataque a Renan Calheiros, influenciando 

decisivamente o resultado da eleição497. 

 O segundo destaque foi a penalização da bancada mais progressista na Câmara 

Municipal de Maceió. Todos os vereadores eleitos em 1982 que se posicionavam à esquerda – 

Fernando Costa, Freitas Neto, Jarede Viana, Guilherme Falcão e Kátia Born – foram derrotados, 

em um fenômeno que pode ser explicado pela ligação entre os nomes destes parlamentares e a 

desgastada administração do PMDB na prefeitura, ainda que o comportamento deles tenha sido 

de independência em relação ao Poder Executivo. 

 Analisando a situação nacional, Fabrício Silva apontou que no início de 1988 o PCB 

finalmente assumiu uma postura claramente oposicionista, quando sua Executiva Nacional 

determinou que “o PCB assumirá uma firme postura de oposição à atual orientação do governo 

Sarney”498. Justificou-se tal posição com argumentos como a progressiva hegemonia dos 

setores conservadores no governo e também com a proximidade do término da transição 

democrática (na concepção dos pecebistas). Porém, é necessário que se diga que tal 

posicionamento representou também um fortalecimento, no interior do partido, de setores mais 

à esquerda (além da crescente dificuldade em caracterizar o governo de transição como 

minimamente progressista), o que não significa que não houvessem mais setores favoráveis ao 

governo no interior da agremiação, ou que as profundas ligações de pecebistas com o PMDB 

não fossem se manter. Sintomaticamente, para as eleições presidenciais de 1989, alguns 

dirigentes do partido iriam defender o apoio a Ulisses Guimarães, o candidato do PMDB, Mas 

não exatamente associado ao governo de José Sarney, pois se identificava com setores 

históricos e marcadamente democráticos da agremiação, devido à sua reconhecida luta ao longo 

de todo o período ditatorial. 

                                                      
497 CARVALHO, Cícero Péricles. Alagoas 1980-1992: A esquerda em crise. Op. cit., p. 54. 
498 SILVA, Fabrício Pereira. Utopia dividida: crise e extinção do PCB (1979-1992). Op. cit., p. 114. 
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Por outro lado, os mesmos setores de esquerda que defendiam há tempos o afastamento 

com o governo se identificaram com a postura de independência que o PT vinha assumindo 

(mesmo apontando os limites “socialdemocratas” da agremiação). Entendiam que a política 

petista de valorização e identificação com as lutas populares e de denúncia do caráter 

conservador do novo regime vinham trazendo dividendos para aquele partido, consolidando sua 

hegemonia social e no campo das esquerdas, enquanto o movimento realizado pelo PCB vinha 

sendo exatamente o oposto.  

Logo, seria natural que os setores pecebistas mais à esquerda defendessem uma 

aproximação com aquele partido (que vinha, por sua vez, progressivamente se abrindo a 

alianças no campo progressista) – e, ao mesmo tempo, uma disputa dos espaços que o PT vinha 

ocupando. Isso se traduziu em apoios a diversas candidaturas petistas nas eleições municipais 

de 1988 (algo inviável alguns anos antes), tais como em São Paulo, Belo Horizonte e Porto 

Alegre – capitais conquistadas pelo PT com o apoio do PCB. Como era de se esperar, surgiria 

a proposta de apoio a Lula, então iniciando sua primeira campanha presidencial. 

 

5.5 O VENDAVAL COLLORIDO: AS ELEIÇÕES DE 1990 

 Também nas eleições de 1990, o entusiasmo comunista esteve longe de repetir o das 

primeiras participações pós-legalização. Apenas dois documentos foram produzidos, um de 

planejamento e outro de avaliação sobre o resultado. É visível no teor dos documentos o 

momento de crise vivido pelo Partido naquele período pós queda do Muro de Berlim. No 

planejamento, novamente a diretriz era de que os pecebistas deveriam evitar os erros de 

condução cometidos em outras ocasiões semelhantes. Desta vez, teria um público-alvo 

perfeitamente definido, construído principalmente pelos setores mais politizados da população, 

tais como a intelectualidade da cidade e de algumas cidades do interior, os estudantes 

universitários e secundaristas e os segmentos mais avançados dos sindicatos. Em suma, tratava-

se de atingir o “público que tinham e formar opinião que emitia um voto de qualidade”499. 

Uma vez escolhido este público-alvo, seria preciso ter a consciência de que a campanha 

seria levada mais uma vez contra o poder do dinheiro, com recursos muito reduzidos. Tal 

circunstância exigia – para compensar o embate desigual com os fisiológicos – disciplina e 

planejamento em relação aos adversários. Exigia que se tivesse a maior capacidade possível de 

imaginação, e decretava, ainda, uma forma alternativa para se ganhar votos. 

                                                      
499 “Proposta para um planejamento de campanha eleitoral” In: PCB em Alagoas: Documentos (1982-1990). 

Maceió: [s. n.], 2011. (Coleção Documentos Alagoanos), p. 209-211. 
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Sendo assim, como o acesso aos meios de comunicação seria muito limitado, os 

comunistas teriam de lançar mão das reuniões políticas com pequenos grupos, principalmente 

nos bairros e municípios do interior, para alcançar o maior número possível de cabos eleitorais 

conscientes, multiplicando sua força de persuasão individual. Para tal, precisariam estar 

munidos de um programa claro sobre Alagoas que destacasse o Partido e o candidato dos 

comunistas da mediocridade geral. No processo da campanha era preciso distinguir a Frente de 

trabalho eleitoral das demais frentes de trabalho partidário. Por isso, a necessidade de trabalhar 

com uma concepção de que a candidatura teria de ser mais ampla que o próprio Partido e, 

consequentemente, que o Comitê Eleitoral deveria ultrapassar em muito as fronteiras 

partidárias. 

 Em maio, o jornalista Anivaldo Miranda, presidente estadual do PCB naquele momento, 

publicou um editorial na Voz da Unidade no qual fez uma análise do processo eleitoral que se 

esboçava na gênese da campanha. Alertando que apesar das articulações políticas terem se 

iniciado desde o começo do ano, o quadro eleitoral em Alagoas ainda estava longe de uma 

definição. Em meio ao complicado xadrez da composição de coligações, apenas uma coisa 

parecia não deixar dúvidas: tratava-se da incrível onda de “adesismo” que ameaçava reduzir a 

oposição ao limite dos partidos de esquerda500. Segundo Miranda: 

 

Inflamados com a promessa do esquema collorido de inundar Alagoas com 

uma enxurrada de verbas federais, inúmeros políticos e partidos que 

combateram com veemência a candidatura Collor à Presidência passam, 

agora, de armas e bagagem para o “confortável” lado do poder. Nos arraiais 

do fisiologismo ninguém quer perder a oportunidade de apoiar o candidato ou 

candidatos do presidente, principalmente ante a perspectiva de que Collor fará 

com Alagoas aquilo que Sarney fez com o Maranhão501. 

 

Face a essa correria para os braços do poder, que envolvia até mesmo uma grande 

parcela dos políticos liberais e líderes de centro-esquerda intimados com o derrame de dinheiro 

que já caracterizava a pré-campanha dos candidatos governistas, o presidente Collor de Mello 

dava-se ao luxo de estimular duas candidaturas diferentes para o governo estadual. A primeira 

delas era representada por seu líder na Câmara Federal, Renan Calheiros, que procurava atrair 

o apoio dos setores progressistas e populares para uma aliança com o fisiologismo capaz de dar 

a impressão de uma unanimidade dos partidários de Collor em Alagoas. A outra era encarnada 

                                                      
500 MIRANDA, Anivaldo. “Alagoas – A esquerda contra Collor” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 493, 

17/05/1990 a 23/05/1990, p. 2. 
501 Idem. 
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pelo deputado federal Geraldo Bulhões, o qual havia pacificado sem grandes esforços a antiga 

oposição pefelista do senador Divaldo Suruagy. 

Contra Collor e a administração do seu preposto em Alagoas, apenas a esquerda 

representada pelo PCB, PT, PCdoB e PSB havia se colocado como alternativa de oposição, 

muito embora não se tivesse ainda definido uma chapa majoritária. Esta indefinição já tinha 

provocado uma advertência pública da direção regional do PCB aos seus aliados, face aos 

prejuízos que tal atraso poderia provocar para aquela que certamente seria a mais difícil batalha 

política que a esquerda alagoana iria enfrentar em muitos anos. 

Em sua conclusão, Miranda apontou que o único dado que poderia ampliar os limites da 

oposição anti-Collor para além da esquerda seria uma decisão do senador Teotônio Vilela Filho, 

aceitando uma candidatura ao governo estadual pela legenda do PSDB, partido que até aquele 

momento não definira sua posição “face às vacilações de algumas de suas figuras que, em 

verdade, gostariam de optar por um apoio pragmático a Renan Calheiros ou Geraldo Bulhões, 

ao invés do difícil enfrentamento com o poder”. Se Téo Vilela resolvesse sair candidato, poderia 

entender-se com a esquerda e até atrair outras forças que vissem nessa ampliação maiores 

possibilidades de resistir ao esquema collorido. Entretanto, tal hipótese era muito improvável, 

razão pela qual a esquerda, como sempre, seria certamente o único bastião de resistência contra 

o monopólio que Collor pretendia impor à política alagoana. 

Na sua análise do processo eleitoral de 1990, Cícero Carvalho destacou-o como 

desastroso para a esquerda em Alagoas, a qual entrou na eleição marcar posição, e saiu ainda 

menor502. Durante o processo, as correntes progressistas ficaram, novamente, marginalizadas. 

PSB, PCB, PCdoB e PT formaram uma frente de esquerda com o claro objetivo de marcar 

presença, sem conseguir atrair o PSDB e o PDT, os quais foram procurar espaços nas duas 

candidaturas apoiadas por Collor. Por parte do PT, o professor Antônio Cerveira de Moura, e 

pelo PCB, o jornalista Regis Cavalcante, respectivamente candidatos ao Governo e ao Senado, 

formavam a chapa majoritária desta frente de esquerda. Os pecebistas alagoanos lançaram ainda 

Yuri Miranda como candidato a deputado federal e Anivaldo Miranda para o legislativo 

estadual. 

Antes da votação, a Voz da Unidade noticiou sobre as tentativas de coligação que o PCB 

tentava estipular nos estados. Naquele momento, faltavam Bahia e Espírito Santo definirem 

suas coligações. Das já concretizadas, duas eram favoritas, segundo as pesquisas: no Rio e no 

Paraná503. Na disputa pelos governos de estado, o PCB fez coligações em 16 estados do país, a 

                                                      
502 CARVALHO, Cícero Péricles. Alagoas 1980-1992: A esquerda em crise. Op. cit., p. 54. 
503 “O PCB nas majoritárias” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 498, 28/06/1990 a 04/07/1990, p. 6. 
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maioria delas em apoio a candidatos do PT. Nas frentes progressistas com a participação do 

PCB estavam o PDT, PSB, PCdoB, PSDB, PMDB, PV e PS. Ainda estavam sendo definidas 

as coligações nos estados da Bahia – onde a renúncia do candidato Pedro Sampaio (PSB) gerara 

uma crise na coligação que o apoiava (PSB-PDT-PCB-PCdoB) – e Espírito Santo, onde o PCB 

deveria apoiar Rogério Medeiro (PT) ou Albuíno Cunha de Azevedo (PDT). 

Ainda de acordo com a matéria, em uma pesquisa do Datafolha, da Folha de São Paulo, 

pelo menos duas dessas coligações já eram favoritas: a de José Richa (PSDB), do Paraná, e 

Leonel Brizola (PDT), do Rio de Janeiro. José Richa liderava as pesquisas com 31% das 

intenções de voto, contra 19% do segundo colocado, Roberto Requião, do PMDB (coligação 

PMN-PST-PT). No Rio de Janeiro, 53% dos entrevistados pretendiam votar em Brizola, ficando 

Jorge Bittar (PT), o segundo mais votado, com 11% (coligação com PSB). 

 

Quadro 10 - Resultado das eleições para governador – 1º Turno504 

Candidatos a governador 

do estado 

Coligação Votação Percentual 

Geraldo Bulhões  

PFL 

União por Alagoas 

(PFL, PMDB, PSC) 

338.598 49,76% 

Renan Calheiros 

PRN 

Alagoas: a hora é agora 

(PRN, PTR, PL) 

303.886 44,65% 

Antônio Moura 

PT 

Frente Popular 

(PT, PSB, PCB, PCdoB) 

23.089 3,39% 

Antônio Grillo 

PSD 

Sem coligação 

PSD 

14.941 2,20% 

 

 Os números da votação novamente revelaram a pouca capacidade de intervenção da 

esquerda em um plano geral, e do PCB em particular, dentro de um ambiente político como o 

alagoano que sempre descambava para uma divisão dicotômica entre duas candidaturas que 

representavam os interesses das elites conservadoras.  

Os candidatos habilitados a disputar o segundo turno receberam praticamente quase 

95% dos votos válidos. No segundo turno, a chapa de Renan Calheiros recebeu o apoio do PRP 

                                                      
504 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Resultado das eleições para governador. Maceió: 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 1990. Visitado em 25/09/2016. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Mello
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_Palmeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_da_Frente_Liberal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ronaldo_Lessa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ronaldo_Lessa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Brasileiro
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e do PDC, o que não impediu que fosse derrotado pelo candidato de Collor, Geraldo Bulhões, 

por uma diferença de mais de duzentos mil votos. 

 Comparando as duas votações, é curioso perceber a diminuição da votação de Renan 

em relação ao 1º Turno, uma retração de cerca de 80.000 votos; do outro lado, Bulhões teve um 

aumento de quase 100.000 votos, confirmando o poder político exercido pelo Presidente 

Fernando Collor naquele momento. Para o Senado, numa inversão de expectativas – segundo 

Cícero Carvalho –, o candidato da Frente Popular conseguiu uma votação duas vezes superior 

que o candidato a governador. Ainda assim a votação obtida foi dez vezes menor em relação ao 

número recebido pelas outras duas candidaturas. 

 

Quadro 11 - Resultado das eleições para governador – 2º Turno505 

Candidatos a governador 

do estado 

Coligação Votação Percentual 

Geraldo Bulhões  

PFL 

PFL, PMDB, PSC, PMN, PTB 424.480 65,97% 

Renan Calheiros 

PRN 

PRN, PTR, PL, PDC, PRP 218.945 34,02% 

 

 

Quadro 12 - Resultado das eleições para senador506 

Candidatos a senador da República Coligação Votação 

Guilherme Palmeira 

PFL 

PFL, PMDB, PSC 334.279 

Francisco Mello 

PRN 

PRN, PTR, PL 163.588 

Régis Cavalcante 

PCB 

Frente Popular 

PT, PSB, PCB, PCdoB 

40.659 

 

A análise do processo foi feita em um dos documentos mais densos dos produzidos 

nesse período. Carregado de uma atmosfera que refletia o peso das derrotas sofridas desde 1985, 

era notório também que o clima vivido com a crise da URSS contribuiu sobremaneira para o 

                                                      
505 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Resultado das eleições para governador. Maceió: 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 1990 Visitado em 25/09/2016. 
506 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Resultado das eleições para senador. Maceió: 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 1990. Visitado em 25/09/2016. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Mello
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
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sentimento de desalento que emana do documento. As eleições de outubro de 1990, foram 

retratadas como o maior retrocesso político-eleitoral em Alagoas nos últimos tempos: “Em 

matéria de fraudes, corrupção e abuso do poder econômico, o pleito que passou não tem paralelo 

– pelo volume e cinismo das violações cometidas – na história do Estado”507. Segundo o 

documento, a ordem de crimes eleitorais cometidos foi tamanha que a Direção Regional do 

PCB chegou a solicitar, em consonância com outras forças políticas, anulação total das eleições 

em Alagoas. Cícero Carvalho afirmou que as denúncias de corrupção eleitoral levaram o TRE 

a constatar fraudes e anular 50.000 votos de 250 urnas, marcando eleições suplementares para 

dezembro de 1990508. 

De acordo com a análise pecebista, os resultados globais desta eleição não mereciam o 

crédito da população, caracterizando como de duvidosa legitimidade moral os mandatos dela 

oriundos, o que serviria mais para desgastar as instituições políticas em Alagoas, onde a 

máquina administrativa dos governos estadual, federal e municipais havia sido posta 

inteiramente a serviço dos candidatos da direita collorida. Em consequência deste processo, 

foram varridos das representações parlamentares – tanto na Assembleia Legislativa, como na 

Câmara e no Senado – todos os resquícios de mandatos a serviço das causas progressistas e 

democráticas. Em seu lugar, pontificaram políticos ligados ao latifúndio e ao coronelismo mais 

atrasados; ao fisiologismo; ao conservadorismo e à violência política, numa composição 

reacionária que se converteria em sério obstáculo para as lutas sociais, os direitos humanos e a 

vida democrática local509. 

Problematizando o quadro político, desde o início do processo eleitoral a direção 

regional do PCB havia caracterizado as eleições estaduais de 1990 como eleições inteiramente 

atípicas para o estado de Alagoas. O fator determinante para esta caracterização decorria da 

escolha do ex-governador Collor de Mello para a presidência da República, o que transformou 

o estado em virtual refém do novo grupo palaciano, que não hesitaria em fazer uso da força que 

lhe emprestava o governo federal para aprofundar, numa escala sem precedentes, o predomínio 

do grupo collorido na vida política estadual. 

O desdobramento das eleições cobriu de razão esta análise do PCB. Tal foi a força de 

Collor no diminuto cenário político de Alagoas, que o presidente se deu ao luxo de estimular 

duas candidaturas ao governo do Estado, patrocinadas por duas coligações que aglutinaram, 

                                                      
507 “Reconstruir a oposição alagoana através de um programa e de um pacto político de centro-esquerda” In: PCB 

em Alagoas: Documentos (1982-1990). Maceió: [s. n.], 2011. (Coleção Documentos Alagoanos), p. 213-220. 
508 CARVALHO, Cícero Péricles. Alagoas 1980-1992: A esquerda em crise. Op. cit., p. 54. 
509 “Reconstruir a oposição alagoana através de um programa e de um pacto político de centro-esquerda” In: PCB 

em Alagoas: Documentos (1982-1990). Op. cit., p. 214. 
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praticamente, todos os partidos e forças, do centro à direita do espectro político, sem exceção. 

Bafejados pelo uso da máquina administrativa federal e estadual, contando com total clima de 

impunidade para executar o abuso econômico na campanha eleitoral, financiados (nos casos 

dos candidatos colloridos a deputado federal) por lobbies e grupos de influência poderosos que, 

das mais diversas partes do país, desejavam ter à sua disposição parlamentares com acesso 

direto ao Palácio do Planalto e seu presidente, os candidatos da direita alagoana fizeram a 

eleição mais cara da história, eliminando do cenário político eleitoral toda e qualquer força de 

oposição. 

 Esse retrocesso político sem precedentes, resultante das eleições de 1990, na avaliação 

dos comunistas, marcou o fim de um ciclo político denominado de “maldição collorida”, “cuja 

essência era representada pela traição histórica dos liberais alagoanos aos ideais oriundos da 

ampla resistência democrática que estava abrigada no antigo MDB e posterior PMDB”510. Essa 

“traição liberal” tivera início em 1985, quando as principais figuras da oposição peemedebistas 

abriram as portas do seu partido, o PMDB, para ingresso do grupo “malufista” derrotado e 

liderado por Collor de Mello, contra a opinião de expressivos segmentos do PMDB e outros 

agrupamentos da oposição. Com essa abertura, estes virtuais cardeais da oposição, apoiados 

também pelo PCdoB, que forneceu o discurso para esta operação política, objetivaram 

beneficiar-se do complexo de comunicação de Collor, dos recursos financeiros do empresário 

João Lyra e do apoio do grupo malufista, para chegar mais rapidamente ao poder. 

O desfecho de tal operação foi a candidatura de Collor a governador, “roubando” a 

liderança do PMDB, e o início de um processo que, se trouxe lucros políticos imediatos para os 

cardeais do PMDB, custou a completa desfiguração da oposição, o esfacelamento da unidade 

do leque de forças oriundas da resistência à ditadura, a confusão ideológica para o conjunto do 

eleitorado e a reciclagem recorde do domínio da direita – através do seu grupo mais reacionário 

– sobre a política alagoana. 

Eleito governador, Collor e seu grupo logo completaram o total controle do PMDB, 

refizeram um outro tipo de aglutinação de forças de direita no poder, puseram em marcha um 

projeto de dominação política que foi muito além das fronteiras do estado e iniciaram o processo 

de liquidação política e desgaste dos liberais e cardeais da antiga oposição, num processo que 

culminou afetando Renan Calheiros, José Costa, Eduardo Bonfim, Djalma Falcão, entre tantos 

outros políticos de oposição que, em ocasiões diferentes, sofreram de diferentes formas um 

profundo desgaste e isolamento orquestrado pelo próprio Collor. 

                                                      
510 Ibidem, p. 217. 
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Ainda de acordo com a análise, assim que se colocaram as articulações e definições para 

as eleições de outubro de 1990, a direção do PCB alagoano constatou o caráter atípico das 

eleições que viriam, caráter este configurado pelo “vendaval collorido”. Desta forma, logo de 

início, o PCB havia advertido aos seus aliados para as particularidades especiais das eleições 

alagoanas, combatendo certas visões no seio da esquerda (sobretudo do PT, que ainda suspirava 

o clima da eleição presidencial e a ilusão de uma repetição da experiência da Frente Brasil 

Popular – Frente de Esquerda – para 1990), com possibilidades de sucesso aproximado ao 

desempenho da campanha de Lula. 

O PCB, convidado pelos integrantes da Frente Popular (PT, PSB e PCdoB) para discutir 

a questão eleitoral, imediatamente defendeu a realização de esforços para a formação de uma 

ampla Frente de oposição a Collor, que teria como eixo uma aliança entre a esquerda e o PSDB, 

e como ponto de articulação, a candidatura do senador Teotônio Vilela Filho a governador, 

podendo ser ampliada por outros setores políticos, desde que os partidos de esquerda tivessem 

influência e participação direta na composição da chapa majoritária e na definição do programa 

do governo. 

Infelizmente, estes esforços não tiveram êxito. Do lado da esquerda, em virtude do veto 

do PT ao nome de Téo Vilela e das exigências descabidas que impunha ao PSDB para a 

aprovação de uma possível aliança. Do lado do PSDB, em face da negativa do senador em 

aceitar a candidatura, e em face da tendência de alguns dirigentes e candidatos tucanos de 

rejeitar a aliança com a esquerda e privilegiar o entendimento, proporcionalmente, com uma 

das coligações colloridas para garantir pragmaticamente uma suposta eleição. Essa resistência 

dos setores majoritários do PSDB converteu-se em quase unanimidade quando fracassaram as 

tentativas para o encontro de uma candidatura forte de oposição. 

Em vez do enfrentamento com Collor, os liberais tucanos e de outras tendências e 

partidos, assustados com o “vendaval”, nem aderiram nem se dispuseram a um enfrentamento 

com o governo. Sem candidatos majoritários oficiais, os integrantes do PSDB, do PT e do 

PMDB se dividiram no apoio aos diferentes postulantes ao governo, ou se omitiram em relação 

à disputa majoritária, mantendo uma aliança pragmática com a coligação de Geraldo Bulhões 

apenas a nível proporcional, rejeitando a esquerda e dando uma demonstração de total 

indefinição. Em um trecho do documento, a avaliação comunista foi que: 

 

A derrota completa desta política de capitulação e suposta “esperteza” dos 

liberais, que se estendeu à derrota de alguns políticos que abandonaram à 

última hora os partidos de esquerda para buscar vantagens no próprio PSDB e 

outras legendas que ficaram “em cima do muro”, marca, certamente, o fim do 
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ciclo iniciado a partir da já citada traição liberal do PMDB, muito embora seja 

difícil prever-se quando o espectro de força de centro, em Alagoas, irá 

aprender a lição511. 

 

Neste quadro, restou ao PCB e às demais forças de esquerda a alternativa de constituição 

da Frente Popular como uma frente de esquerda obrigada a enfrentar todas as vicissitudes de 

uma correlação de forças totalmente desfavorável, agravadas pela imposição, da parte do PT e 

do PCdoB, da frágil e desconhecida candidatura de Antonio Moura ao governo, o que criou 

obstáculos suplementares à efetividade de campanha eleitoral da esquerda. Seja como for, a 

constituição da Frente Popular foi vista como acertada e se impôs como única saída real e 

coerente para os seus componentes. 

Em um cenário político tão devastador, a proposição comunista previa uma pauta capaz 

de reconstruir a oposição e selar um novo pacto de centro-esquerda. O domínio que os asseclas 

de Collor impuseram à vida política alagoana requeria de todas as forças democráticas uma 

profunda reflexão. Com efeito, nenhuma liderança, nenhum partido, nenhum grupo ou ativista 

político que tivesse um mínimo de compromisso com a democracia, com as causas populares, 

com a eficiência e honestidade que se requeria dos negócios públicos, poderia cruzar os braços 

com relação à sombria conjuntura que se havia formado após as eleições de outubro de 1990.  

A situação que o governo Collor, secundando por Moacir Andrade, legou aos alagoanos 

era, sob todos os títulos, totalmente caótica, e as perspectivas de que o quadro com a posse dos 

novos eleitos iria agravar-se ainda mais. A caracterização da herança de Collor foi definida da 

seguinte forma: 

 

A era Collor instituiu em Alagoas o império da corrupção generalizada, da 

total impunidade para os crimes administrativos, além de propiciar o retorno 

em grande estilo da violência política acobertada pelo poder do estado. A 

economia alagoana ingressou numa época de crise permanente. A máquina 

estatal já está em franco colapso e com isso nada se planeja, perdendo-se 

totalmente a autonomia dos alagoanos sobre os rumos, em seu nível 

historicamente mais baixo. Cai vertiginosamente a qualidade de vida do povo 

alagoano, concentra-se ainda mais a riqueza. Alastram-se a fome, a miséria. 

Alagoas vive novamente sob o signo do trabuco e da mala preta512. 

 

Diante disto, o PCB defendia a sociedade e, junto a todo o campo democrático, a urgente 

reconstrução da oposição alagoana, golpeada e enfraquecida a um nível tal que, guardadas as 

                                                      
511 Ibidem, p. 219. 
512 Ibidem, p. 220. 
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devidas proporções, lembrava a precariedade e dispersão das forças democráticas do começo 

da década de 1970, quando eram dificílimas as condições da luta contra Ditadura no seu auge. 

Entretanto, para que tivesse êxito, essa reconstrução teria de fazer-se sob a base de um 

novo pacto político de centro-esquerda, muito diferente daquele resultante do final da ditadura, 

quando os liberais dominavam a oposição, via PMDB, e reservavam à esquerda um papel de 

apêndice do processo, para impor à frente política um estilo de atuação sem programas, sem 

compromissos sólidos e claros, à base do domínio de figuras influentes, cuja prioridade sempre 

foi a carreira política pessoal. 

Tendo como eixo fundamental uma aliança entre os partidos da Frente Popular (PCB, 

PCdoB, PSB e PT) e o PSDB, a reconstrução da Frente Democrática em Alagoas deveria incluir 

todos os partidos que pretendessem resistir aos governos colloridos, à base de um programa de 

transformações progressistas, moralizadoras, populares e democráticas que saísse efetivamente 

do papel e se transformasse num compromisso histórico incapaz de ser traído pelos liberais. 

Para ter êxito, a reconstrução democrática deveria passar por um pacto político no qual a 

esquerda participasse em absolutas condições de igualdade em todas as articulações – 

envolvendo liberais e centristas – e do qual fizesse parte também a sociedade civil, através dos 

seus segmentos mais conscientes e organizados, para que a denúncia dos crimes dos partidários 

de Collor, da truculência da direita coronelista, das medidas impopulares do governo, 

encontrassem uma resistência solidária e uníssona dos partidos e entidades e instituições da 

sociedade. 

A consecução deste grande pacto democrático e oposicionista entre os partidos e a 

maioria da sociedade deveria materializar-se, desde os primórdios de 1991, através de um 

cronograma de debates profundos que se estendessem além das fronteiras dos partidos 

interessados, dentre as agremiações e no seio de cada uma. Fabrício Silva demonstra ainda que 

o resultado das urnas vinha a agravar sobremaneira a situação de crise vivenciada pelo Partido, 

o qual colheria nas urnas mais um resultado decepcionante: 3 deputados federais e 4 estaduais. 

Na esteira desses resultados, se deflagraria o processo congressual. As discussões acerca do 

futuro do partido, até certo ponto abafadas nos meses anteriores, retornariam com uma força 

incontrolável – agora alimentadas com maior decisão pelo núcleo dirigente pecebista, e tendo 

como justificativa parcial os resultados eleitorais negativos: 

 

Outra vez os resultados obtidos pelo PCB, ao lado de outros insucessos 

políticos no movimento social, revelam a profunda crise de nosso Partido e a 

necessidade de uma ampla discussão sobre o seu futuro imediato. (...) Os 

fracos resultados eleitorais são principalmente consequência da débil presença 
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do PCB e de sua militância nos movimentos sociais, geradora de uma crise de 

representatividade, agora vinculada à crise do socialismo – de longa gestação 

– mas com elementos autônomos, decorrentes de indefinições e erros 

cometidos na condução de sua política, particularmente a de massas, (...) 

durante o período de transição513. 

 

Em janeiro de 1991, o PCB alagoano divulgou uma nota na qual afirmou que não 

participaria do segundo turno das eleições para o governo do estado porque considerava todo o 

processo eleitoral em Alagoas como “uma farsa”. Segundo a direção do PCB, só havia uma 

maneira de redimir a democracia em Alagoas, que era a “anulação das eleições e convocação 

de novas eleições gerais no estado, tanto proporcionais como majoritárias”514. Como 

consequência de sua atitude, o PCB rejeitou tanto a candidatura de Geraldo Bulhões como a de 

Renan Calheiros. Como o voto era obrigatório e previa uma série de sanções para o eleitor 

faltoso, a saída do PCB foi a pregação do voto nulo como forma de protesto contra um processo 

eleitoral que não considerava legítimo. “Nossa posição em princípio” – explicaram os dirigentes 

comunistas – “seria a indicação do voto em branco. Mas como a fraude em nosso estado tem 

braços compridos e certamente preencheria estes votos, violando a vontade dos eleitores, não 

há outra alternativa senão anular o voto”515. 

O presidente regional do PCB, jornalista Anivaldo Miranda, explicou que a posição do 

seu partido em todo o país era de reforço do processo democrático e do processo eleitoral, com 

o segundo turno, que considerava uma conquista do povo brasileiro. O normal para o PCB seria 

a escolha de algum dos candidatos que mais se aproximasse do campo democrático e 

progressista na visão dos comunistas, ou, em última instancia, a pregação do voto em branco, 

que rejeitava os candidatos mas não o processo eleitoral. Entretanto, o entendimento do PCB 

era de que “em Alagoas não teremos eleições como nos outros estados, mas uma encenação que 

é um golpe contra o próprio processo eleitoral e a democracia, cuja defesa passa hoje, 

ironicamente, pelo voto nulo”516. 

Desta maneira, todo o peso das derrotas eleitorais acumuladas desde 1985 somaram-se 

à crise vivida pelo Partido no início da década de 1990. A promissora Nova República 

transmutara-se no período no qual o PCB amargou derrotas sucessivas – em se tratando de 

Alagoas –, derrotas as quais foram minando, paulatinamente, a capacidade de trabalho e a 

confiança dos pecebistas no exercício da militância. Mesmo depois da mudança de sigla em 

                                                      
513 “O desempenho do PCB” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 507, 01/11/1990 a 30/11/1990, p. 13. 
514 “PCB se recusa a participar do segundo turno das eleições” In: PCB em Alagoas: Documentos (1982-1990). 

Maceió: [s. n.], 2011. (Coleção Documentos Alagoanos), p. 221-222. 
515 Idem. 
516 Idem. 
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1992, aqueles que optaram em permanecer no recém-nascido PPS ainda experimentariam uma 

nova derrota nas eleições municipais, quando ao apoiarem Téo Vilela Filho do PSDB numa 

coligação com o PMDB e PCdoB, viram Ronaldo Lessa do PSB, junto com o PT, conquistarem 

a Prefeitura de Maceió. 
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6 O FIM DO MUNDO (1989-1991) 

 

6.1 RECONSTRUÇÃO E ABERTURA 

 No dia 11 de março de 1985, Mikhail Gorbatchev substituiu o falecido Konstantin 

Tchernenko no cargo de secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Em um 

breve intervalo de cerca de dois anos e meio, Gorbatchev se tornou a quarta pessoa a liderar a 

URSS. Depois de 18 anos à frente do PCUS, Leonid Brejnev morreu em 10 de novembro de 

1982. Foi sucedido por Yuri Andropov, que em pouco tempo fora acometido por graves 

problemas de saúde, os quais resultaram na sua morte apenas 15 meses depois de se tornar o 

líder soviético. Com sua morte em fevereiro de 1984, o sucessor, Tchernenko, já do alto dos 

seus 72 anos, passaria apenas 13 meses à frente da URSS, morrendo na tarde de 10 de março 

de 1985517. O processo que levou Gorbachev ao mais alto cargo da URSS foi descrito pela Voz 

da Unidade como um “processo normal, em que, mais uma vez, a tradição leninista demonstrou 

a sua vigência democrática” 518. 

Ainda segundo o periódico comunista, a notícia da morte de Tchernenko repercutira, 

como era natural, em todo o mundo. No Brasil, o governo decretou um luto oficial de três dias. 

E a consternação geral pelo falecimento do líder soviético não fora obviada pelo quase imediato 

anúncio da eleição de Mikhail Gorbachev para sucedê-lo. De acordo com a matéria, a eleição 

de Gorbachev foi recebida com entusiasmo, tanto pelo povo soviético como “por todos os 

cidadãos amantes da paz e do progresso social”.  

Aos 54 anos, Gorbachev era um nome suficientemente conhecido. Advogado e 

agrônomo, ingressara no PCUS aos 21 anos de idade e, testado em cargos de larga 

responsabilidade, chegou ao Comitê Central em 1971. Especialista em questões agrárias, foi 

Ministro da Agricultura e conquistou um lugar no Birô Político em outubro de 1980. Apontado 

como “representante da nova geração de quadros políticos”, Gorbachev foi um dos executores 

da política que, sob a governo de Andropov, em finais de 1982, o PCUS implementou. 

Para o semanário pecebista, era por demais evidente que o novo secretário-geral 

imprimiria a marca do seu estilo e da sua personalidade na administração que se iniciava. Mas 

era igualmente claro que o processo de desenvolvimento soviético rumo ao comunismo não 

sofreria descontinuidade:  

 

                                                      
517 BROWN, Archie. Ascensão e queda do comunismo. Rio de Janeiro: Record, 2010, p. 561. 
518 “A permanência da tradição leninista” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 241, 16/03/1985 a 22/03/1985, p. 16. 
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E isto porque, na tradição leninista, a democracia socialista se realizava, no 

plano da direção do Partido e da gestão do Estado, pelo trabalho coletivo. O 

exercício da direção coletiva, na herança preservada por Lênin, já era uma 

constante na vida da URSS. Neste sentido, a irreparável perda de Konstantin 

Tchernenko e a promissora eleição de Mikhail Gorbachev são dados que 

devem ser emoldurados na prática de um sistema de direção que, sem 

prescindir dos grandes homens, garante que as sucessões se deem no melhor 

espírito de continuidade e renovação519. 

 

 A despeito do otimismo com a assunção de Gorbatchev como líder máximo dos 

soviéticos, aquele era um momento delicado para a “pátria do socialismo”. A economia 

planificada – centrada na indústria pesada e nas fazendas coletivas – se encontrava esgotada e 

estagnada. No âmbito político e social, a população soviética ficou sem serviços básicos, como 

água, e fazia filas para conseguir pão e leite; ao passo que os altos funcionários do Partido 

Comunista tinham acesso a inúmeros privilégios. 

 Essa crise, na verdade, já se manifestava há algum tempo. A retomada da corrida 

armamentista contra os Estados Unidos na década de 1970 agravara sobremaneira a economia 

soviética, abalada pelos altos custos do setor bélico e pela estagnação causada pela 

burocratização da administração pública. No fim dessa década, estava claro que o bloco 

soviético se tornara incapaz de acompanhar o ritmo econômico do ocidente. Nos países 

socialistas, a crise econômica tinha caráter estrutural. O esforço de equiparar a produção das 

indústrias da URSS aos níveis de produção dos países capitalistas levou ao esgotamento dos 

recursos soviéticos. Para os países socialistas membros da União das Repúblicas, os 

mecanismos de subordinação à URSS reproduziam as relações das potências capitalistas com 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A aspiração por maior liberdade política e 

por reformas no sistema econômico e administrativo crescia na própria URSS e, sobretudo, no 

Leste Europeu520. 

 No início da década seguinte, aconteceu na Polônia um movimento que foi o início da 

fratura da URSS na Europa Oriental. Desde meados da década de 1950, o movimento sindical 

polonês conseguiu desafiar a repressão soviética naquele país. Três fatores foram importantes 

para o sucesso da contestação: a antipatia pelo regime por parte da maioria da população; a 

Igreja Católica ter conseguido manter-se como organização nacional independente; a força 

política do movimento operário demonstrado em greves maciças. Assim, a partir dos anos 1970, 

o governo comunista polonês assistiu à ascensão de um movimento trabalhista politicamente 

organizado, apoiado por uma série de intelectuais dissidentes e pela Igreja. 

                                                      
519 Idem. 
520 LEWIN, Moshe. O século Soviético. Rio de Janeiro: Record, 2010. 
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 Em 1980, sob a liderança do sindicalista Lech Walesa, foi fundada uma federação 

sindical autônoma com o nome de Solidariedade.  Utilizando a greve geral como arma, 

organizou-se ao redor do Solidariedade um movimento de oposição nacional ao regime 

comunista polonês. O governo, chefiado pelo general Jaruzelski, tentou reprimir o movimento. 

Em 1981, o Solidariedade foi considerado ilegal. Walesa e os demais líderes foram presos. 

Tudo isso fez crescer o apoio popular à oposição. Os outros governos socialistas do Leste 

europeu observavam atentamente o desenrolar dos acontecimentos, cuidando de impedir que 

suas populações se inspirassem na experiência polonesa e a repetissem.  

 O historiador britânico Archie Brown afirma que nos primeiros momentos de 

Gorbatchev no governo, o principal obstáculo para a introdução de reformas vinha de um 

sistema “não apenas estritamente hierárquico, como também, altamente ideologizado. Assim, 

introduzir novos conceitos era bem mais importante do que um político adotar uma 

terminologia nova dentro de uma democracia ocidental”521. O tripé sob o qual se assentariam 

as transformações que o novo secretário-geral e a sua equipe de governo procurariam 

implementar correspondiam às três palavras que Gorbatchev já pronunciara em um discurso de 

dezembro de 1984, antes de se tornar líder da URSS: uskoreine (aceleração), perestroika 

(reconstrução) e glasnost (abertura ou transparência). 

 Com ênfase nos dois últimos termos, Gorbatchev previa reconstruir a economia da 

URSS; atender às necessidades dos soviéticos, particularmente as de bens de consumo; observar 

padrões de qualidade nos produtos; e descentralizar o sistema produtivo. Esse entusiasmo 

inicial seria abalado com o acidente na usina nuclear de Chernobyl, Ucrânia, em abril de 1986. 

No dia 26, um dos quatro reatores da usina explodiu. A atmosfera foi tomada por uma nuvem 

de material radioativo que atingiu as Repúblicas da Rússia e da Bielorrússia, os países da 

Europa oriental e da Escandinávia. Cerca de cinco milhões de pessoas ficaram expostas à 

radiação. Somente depois de quatro dias o governo soviético admitiu que algo errado 

acontecera, e depois de duas semanas reconheceu a gravidade do acidente. 

 Após o acidente, havia uma discussão por parte dos críticos ao regime que alegaram que 

a explosão foi decorrência da censura aos meios de comunicação no país, pois os problemas 

eram escondidos da sociedade. Se houvesse, de fato, transparência, o acidente não teria 

ocorrido. 

A partir daí, entre a perestroika e a glasnost houve um grande desequilíbrio. A primeira 

não deslanchava, pois continuava-se produzindo pouco e com baixa qualidade. Em 

                                                      
521 BROWN, Archie. Ascensão e queda do comunismo. Op. cit., p. 570. 
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compensação, a segunda avançara além do previsto. A sociedade soviética passou a criticar o 

sistema, denunciando a devastação do ambiente, a grande burocracia, o autoritarismo dos 

dirigentes das empresas, a péssima qualidade dos produtos, as imensas filas nas lojas e nos 

mercados e os privilégios das elites burocráticas. 

 Essas críticas contrariaram os conservadores do Partido Comunista, gerando uma aguda 

divisão entre os dirigentes soviéticos: de um lado, os partidários das reformas; de outro, os 

conservadores contrários às propostas de Gorbatchev e seu grupo. Mesmo com os problemas 

do país sendo debatidos abertamente, em um período de grande mobilização e fervor 

democrático, a economia passava da estagnação ao retrocesso. Enquanto a glasnost era um 

sucesso, a perestroika se revelava um fracasso. 

 Para Eric Hobsbawm, a “era de estagnação” (zastoi) que Gorbatchev denunciou fora na 

verdade uma era de aguda fermentação política e cultural entre a elite soviética. Esta incluía 

não só o grupo relativamente minúsculo de autocooptados chefetes do Partido Comunista – no 

topo da hierarquia da União, único lugar onde verdadeiras decisões eram, ou podiam ser, 

tomadas –, mas também o relativamente vasto grupo de classe média educada e tecnicamente 

formada, além de administradores econômicos, que de fato mantinham o país andando: 

acadêmicos, intelligentsia técnica, especialistas e executivos de vários tipos.  

Em certos aspectos, o próprio Gorbatchev representava essa nova geração de quadros 

educados – estudou direito, enquanto a clássica escada para o velho quadro stalinista antes era 

(e ainda, surpreendentemente, continuava sendo muitas vezes) a da oficina da fábrica, via um 

diploma de engenharia ou agronomia, para o aparato. A profundidade dessa fermentação não 

se mede pelo tamanho do grupo de fato de dissidentes públicos que agora aparecia – umas 

poucas centenas, no máximo. Proibidas ou semilegalizadas, críticas e autocríticas impregnavam 

o ambiente cultural da URSS metropolitana sob Brejnev, incluindo importantes setores do 

partido e do Estado, notadamente nos serviços de segurança e relações exteriores. Dificilmente 

se pode explicar de outro modo a enorme e súbita resposta ao apelo de Gorbatchev por 

glasnot522. Para Hobsbawm: 

 
Contudo, a resposta das camadas política e intelectual não deve ser tomada 

como uma resposta do grosso dos povos soviéticos. Para estes, ao contrário 

dos povos da maioria dos Estados comunistas europeus, o regime soviético 

era legítima e inteiramente aceito, quando nada porque não conheciam e não 

podiam conhecer nenhum outro (a não ser sob ocupação alemã em 1941-4, 

dificilmente atraente). Todo húngaro acima dos sessenta anos em 1990 tinha 

alguma lembrança adolescente ou adulta da era pré-comunista, mas nenhum 

                                                      
522 HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 461-
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habitante da URSS original abaixo dos 88 poderia ter tido tal experiência de 

primeira mão. E se o programa do Estado soviético tinha uma ininterrupta 

continuidade que se estendia para trás até o fim da Guerra Civil, o próprio país 

tinha uma continuidade ininterrupta, ou praticamente ininterrupta, que se 

estendia ainda mais longe, a não ser por territórios ao longo da fronteira 

ocidental adquiridos ou readquiridos em 1939-40. Era o velho império czarista 

sob nova administração. Esse, a propósito, é o motivo pelo qual antes da 

década de 1980 não houve sinal algum de separatismo político sério em parte 

alguma, a não ser nos países bálticos (que tinham sido Estados independentes 

de 1918 a 1940), na Ucrânia ocidental (que era parte do império habsburgo, e 

não do russo, antes de 1918), e talvez na Bessarábia (Moldávia), que fora parte 

da Romênia de 1918 a 1940523. 

  

No entanto, esse não era o tom adotado pelo órgão de imprensa dos comunistas 

brasileiros. A grande maioria das matérias veiculadas rasgavam elogios às mudanças que 

Gorbatchev propunha à pátria do socialismo. Numa reportagem veiculada na Voz da Unidade 

em junho de 1987, assinada por dois jornalistas, Simone Biehler e Noé Gertel, havia 

informações que os dois repórteres colheram em Moscou, durante sua estada na capital 

soviética, a convite do Pravda: 

 

Ao deixarmos Moscou, em meados de Maio, acompanhou-nos um 

pensamento, expresso durante nossa visita por vários soviéticos: o de que os 

propósitos de uma renovação radical na URSS terão que chegar a uma crítica, 

também radical, do stalinismo, matriz dos problemas que estão sendo 

denunciados no curso do processo atual, desde o XXVII Congresso do 

PCUS524. 

 

De acordo com os repórteres, não se podia dizer que ainda perdurava o silêncio em torno 

dessa questão. Aqui e ali, na imprensa soviética, nas conversas sobre a perestroika com 

cidadãos comuns, os pronunciamentos são frequentes, mais entre os últimos do que na primeira. 

Na economia, nas artes, na literatura, no cinema, no teatro, os ventos da renovação estavam 

chegando mais rapidamente do que se pensava. E na sociedade também, na medida em que o 

cidadão soviético ia compreendendo o essencial da perestroika e para ela trabalhava. Segundo 

palavras da matéria: 

 

O cidadão soviético comum que interpelávamos livremente é um entusiasta 

da renovação, fala dela com evidente consciência de que as mudanças são 

obrigatórias e eram inadiáveis. Seu elevado nível político e cultural é poderoso 

aliado nesse caminho e é provavelmente o principal fator da confiança que 

têm os dirigentes, de que as reformas são para valer e irreversíveis. A estes 

                                                      
523 Ibidem, p. 462. 
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repórteres foi passada a informação, por várias fontes, de que os operários 

qualificados, os técnicos, os pesquisadores, a intelectualidade, sobretudo 

jovem, são a base de massas mais interessadas nas mudanças. Pela frente há, 

sem dúvida, forças adversas e não só as que são formadas pela casta 

burocrática, pelos detentores de posição de mando e de poder com privilégios 

a resguardar. Há pelo menos mais duas forças à renovação, que são levadas 

em conta e que são aquela zona de silêncio e de resignação no seio do povo, 

da sociedade (e que eventualmente poderão coligar-se com as correntes 

adversas mencionadas), e o ceticismo525. 

 

Para os jornalistas, a chamada zona de silêncio era um dos frutos dos anos de Brejnev 

(1964-1982), aos quais o Pravda chamara de “uma página negra” da história. Tratava-se de 

uma frente, na batalha, que desafiava o Partido. Não estava alheio a este fenômeno o fato de 

que, durante a era Brejnev, a ideologia socialista fora utilizada como instrumento de 

massificação. 

Os céticos em relação às mudanças concentravam-se em maior número na geração mais 

nova. “Em qualquer conversa com esses jovens, tendo como tema a renovação, vem à baila 

Nikita Khruschev e sua tentativa e, sobretudo, suas queixas contra o silêncio e a passividade 

dos país ante os erros e as deformações ocorridos nos anos Brejnev”. Essa crise de confiança 

gerada se explicaria no curso dos insucessos e pelo imobilismo social, pela atrofia institucional, 

pela falta de empenho em se encontrar uma saída alternativa no passado. Em determinada altura, 

a matéria faz questão de frisar que muitos dos soviéticos interpelados pela reportagem 

incorporaram ao seu pensamento as críticas ocidentais de inspiração marxista, que no curso dos 

últimos anos foram levantadas insistentemente. 

Mesmo diante do pessimismo dos mais jovens e dos obstáculos a serem superados, a 

expectativa era de sucesso ao final do processo de renovação: 

 

Mas sai-se de Moscou com uma – vá lá o chavão – inabalável convicção. A 

de que o protagonista da renovação não pode ser outro a não ser o Partido. As 

coisas se mexem de alto a baixo, quando o Partido se mexe, sobretudo entre 

os milhões de operários e camponeses, força principal que leva toda a 

sociedade soviética a se incorporar na participação ativa do processo 

democrático. O Partido quer e estimula a iniciativa, insiste na autocrítica. A 

gestão econômica, que passa por reformas profundas, está no centro da luta, 

mas o mesmo peso se dá à transparência informativa e à necessidade do 

controle das massas, isto é, à democracia. Para o Partido a transparência 

informativa e a democracia é que levarão a classe operária e todo o povo 

soviético a avançar no caminho das reformas526. 

 

                                                      
525 Idem. 
526 Idem. 
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Dos empecilhos que haviam, alguns deles considerados sérios, um dos principais eram 

os vícios da máquina partidária. Direções intermediárias, regionais do vasto país, ainda 

esperavam “ordens de cima” para iniciarem o impulso da renovação. Era por demais claro que 

não era em toda a parte que a população se conformava com isso e por conta própria tomava as 

iniciativas que competiriam aos quadros do Partido. Em sua conclusão, a matéria assevera que: 

 

Não é outra coisa que deseja o Partido, em casos assim. Atrair, depois de anos 

de estagnação, todo o povo, os operários sem partido, o campesinato, para uma 

participação mais ativa na vida soviética é tarefa, é política do Partido. Talvez 

não seja fácil, como advertiu Gorbatchev: É preciso aprender a trabalhar no 

meio da abertura democrática527. 

 

 Fabrício Pereira Silva assinala que as tentativas de autorreforma do regime soviético 

demoraram um pouco a entrar na ordem-do-dia das discussões pecebistas. Se elas já estavam 

claramente delineadas em 1986, só foram discutidas com maior interesse pelo PCB a partir do 

final de 1987 e principalmente em 1988. Salomão Malina, o novo secretário-geral – alçado ao 

cargo no VIII Congresso, em substituição a Giocondo Dias que, acometido por grave doença, 

veio a falecer em 7 de setembro de 1987 – apressou-se em reconhecer o alcance das reformas e 

a apoiá-las, vendo nelas uma resposta “irrefutável” aos críticos do “socialismo real”528. Segundo 

Silva,  

 

As reformas na URSS se tornaram a partir dali um tema central do periódico 

oficial do PCB. Encontram-se os temas da perestroika e da glasnost em quase 

todas as edições, sempre de forma extremamente positiva, num tom de 

campanha. Segundo o periódico, as reformas no socialismo soviético seriam 

a única maneira de se retomar o verdadeiro caminho do socialismo, perdido 

em alguma curva da História. E quanto mais as reformas se mostrassem 

insuficientes para salvar os países socialistas do abismo, mais se exigiria sua 

radicalização nas páginas do jornal529. 

  

 Em novembro de 1987, na edição especial sobre o septuagésimo aniversário da 

Revolução Bolchevique, um artigo assinado por José Paulo Netto discorreu sobre as mudanças 

em curso na URSS. Encetou afirmando que os objetivos centrais das reformas de Gorbatchev 

estavam todos polarizados numa estratégia de modernização socioeconômica da URSS, esta 

última inadiável pela saturação da ordem urbano-industrial construída ao cabo de sete décadas 

de Poder Soviético. O eixo de gravitação desta estratégia era a necessidade de substituir um 

                                                      
527 Idem. 
528 SILVA, Fabrício Pereira. Utopia dividida: crise e extinção do PCB (1979-1992). Dissertação (Mestrado em 

História). PPGH-UFRJ, Rio de Janeiro, 2005, p. 121. 
529 Ibidem, p. 122. 
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padrão de desenvolvimento econômico extensivo (assentado no crescimento quantitativo da 

força de trabalho, na ampliação do equipamento produtivo e na alocação de recursos para novos 

equipamentos) por outro de natureza intensiva (fundado numa alta produtividade do trabalho, 

na otimização da racionalidade gerencial e na utilização maximizada da ciência e das novas 

tecnologias). O trânsito de um padrão a outro era situado como uma exigência política: 

Gorbatchev fixava que ele era imperativo para a continuidade da reprodução do sistema 

socialista soviético530. 

Segundo a exposição de Netto, historicamente, as experiências de transição socialista 

não puderam resolver com êxito e eficácia a dupla socialização em que consistia a essência 

mesma do período de passagem ao comunismo: a socialização da economia e a socialização da 

política e do poder político. A estratégia de modernização socioeconômica capitaneada por 

Gorbatchev enfrentava justamente esta problemática – daí, para usar palavras do autor, “o 

relevo histórico-universal do seu significado”. Ainda de acordo com ele: 

 

Não me cabe formular prognoses sobre o desenvolvimento da reforma em 

curso na União Soviética. Mas estou convencido, desde já, que existem três 

elementos essenciais a reter e a aprofundar pelos comunistas e socialistas 

revolucionários de todos os quadrantes. O primeiro é que, depois de 

Gorbatchev, nada será como antes no movimento comunista. Definitivamente, 

não resistirá mais o incondicionalismo: o desempenho do líder soviético só 

vem fortalecendo as correntes críticas nos Partidos Comunistas, que recusam 

“modelos” e rechaçam a identificação da experiência soviética como o cânone 

teórico-ideológico do socialismo. O segundo, estreitamente conectado ao 

anterior, refere-se à revalorização da busca das vias nacionais de transição 

socialista: o descrédito dos “modelos” re-situa com toda a força um problema 

medular – ou os comunistas resgatam-se como sínteses político-culturais de 

seus povos ou se condenam ao seguidismo sem futuro. Aqui, a par de tarefas 

especificamente políticas, sobrevém com realce a importância da investigação 

e da pesquisa teórica independente. E, terceiro, a problemática da democracia 

como valor instrumental estratégico do processo revolucionário inteiro vem 

reposta com um vigor tal que permite asseverar que, a partir de então, ela não 

perderá mais a sua centralidade531. 

 

Por isto, independentemente até dos desdobramentos internos da modernização 

socioeconômica que estava em curso na URSS, a significação do empenho do núcleo dirigente 

liderado por Gorbatchev se dimensionava como um aporte fundamental para a renovação dos 

esforços de todos os que apostavam na invenção e na realização de uma nova sociedade.  

                                                      
530 NETTO, José Paulo. “Glasnost/perestroika – Nada será como antes” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 370, 

06/11/1987 a 12/11/1987, p. 6. 
531 Idem. 
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 Em fevereiro de 1988, foi a vez de Hércules Corrêa expor, em um longo artigo, algumas 

considerações ao significado da perestroika e da glasnost. Apontando que os termos tinham em 

sua gênese significados díspares; eles, no entanto, constituíam uma só política. Essa política 

visava superar a contradição que se estabelecera no curso da construção do socialismo, entre as 

forças produtivas e as relações de produção. As relações de produção que passaram a emperrar 

as forças produtivas se expressaram no tipo de poder estabelecido pela relação PCUS-Estado 

Soviético. Daí, vinha a necessidade da glasnost, ou seja, a transparência da vida de ambos 

perante o povo e a ampliação da democracia socialista através de novos mecanismos de controle 

do povo sobre o Partido e o Estado532. 

As forças produtivas, expressas nos trabalhadores e nos instrumentos de trabalho, 

haviam sido organizadas enquanto processo produtivo que, ao longo do tempo, afetou a 

economia soviética em seus diferentes sentidos, prejudicando de forma relativa o bem-estar 

social do povo. Assim sendo, glasnost-perestroika não eram tão somente “uma evolução natural 

do socialismo, mas uma nova revolução socialista, ou seja, uma revolução dentro da 

revolução”533. Em sua visão, o processo se desenrolava seguindo algumas etapas: 

 

E sua questão nodal é o avanço da democracia socialista. O lento avanço da 

democracia socialista foi como se manifestou o emperramento das forças 

produtivas por parte das relações de produção. Não é por caso que o lema da 

política glasnost perestroika se expresse através de “mais democracia, mais 

socialismo”. O PCUS, enquanto instituição, empregando o marxismo-

leninismo como guia para a ação, conseguiu em tempo localizar o problema e 

buscar a solução. Novamente, o PCUS empreende uma caminhada sobre a 

qual não há experiências catalogadas. Não será nada fácil. Mas, se continuar 

tendo em conta os erros e falhas cometidos na construção do socialismo até 

aqui, o socialismo vai avançar muito até lá e no mundo534. 

 

Para Corrêa, assim como a Revolução de Outubro 1917 foi um profundo golpe no 

capitalismo, a glasnost-perestroika, enquanto política que se afirmasse, iria novamente golpear 

o capitalismo pelas mudanças que provocaria na práxis política dos Partidos Comunistas e 

operários, principalmente no mundo capitalista. Quando se deslocava a atenção para o PCB e 

se examinava alguns dos problemas que levaram o PCUS à glasnost-perestroika, constatava-se 

a necessidade de grandes mudanças nas concepções sobre a revolução socialista a qual 

aspiravam ver concretizada no país. 

                                                      
532 CORRÊA, Hércules. “Perestroika e socialismo no Brasil” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 383, 26/02/1988 

a 03/03/1988, p. 4. 
533 Idem. 
534 Idem. 
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 Ainda de acordo com Corrêa: 

 

Não podemos aceitar passivamente as manifestações e práticas dos que 

querem uma revolução socialista feita pelo Partido substituindo as massas. Da 

mesma forma, não podemos conciliar com o descaso no trato da questão 

democrática. Quem quer uma revolução socialista feita por milhões de pessoas 

sabe que só com democracia é possível mobilizá-las e organizá-las. Por outro 

lado, está claro que não criar nos milhões de pessoas a consciência para 

derrotar o regime capitalista, mas que é necessário, também, formar, aqui e 

agora, na luta contra o capital, nos milhões de brasileiros, a consciência para 

organizar o regime socialista com todas as suas implicações, inclusive os 

sacrifícios temporários. Devemos compreender que não é necessário que 

socializemos todos os meios de produção, e sim, que devemos socializar 

somente os meios fundamentais de produção. Esse é o caminho para 

constituirmos um amplo e sólido bloco histórico, democrático e nacional e, 

inclusive, para contarmos com a participação de milhares e milhares de 

pequenos empresários de donos de instrumentos de trabalho na construção do 

socialismo. Certamente, vamos ter de encontrar meios flexíveis para socializar 

a terra, introduzindo a presença do Estado na produção e criando o 

cooperativismo com a presença do Estado535. 
 

Na relação Partido-Estado, urgia desenvolver novas atitudes que mudassem a visão de 

que o Estado socialista era “mais democracia econômico-social e menos democracia política”. 

O Partido não deveria ser o único a existir por força do inscrito na Constituição e nas leis 

ordinárias. Havia diferenciadas opiniões sobre como constituir o socialismo. Quando se 

colocava na Constituição que o Partido Comunista era a força dirigente da nação, negava-se a 

qualquer disputa entre os que queriam o socialismo, mas possuíam diferentes alternativas para 

constituí-lo. Bloqueava-se a democracia e a participação do povo. O Partido e o Estado devem 

ser controlados pelo povo. E a constituição deveria assegurar expressamente isso, prevendo 

punições explícitas para os que tentassem escamotear esse controle. 

Em sua conclusão, frisou que carecia de haver a preocupação constante de esclarecer o 

povo de que o Estado que se almejava criar teria como função principal a de negociador na 

solução dos problemas. Era preciso fazer imperar no Partido o centralismo democrático e não 

burocrático. A prática do centralismo democrático deveria deixar de “invocar os Estatutos para 

punir as pessoas ou de pichar as pessoas como antirrevolucionárias”. Ela deveria se expressar 

na competência de filiar e mobilizar, organizadamente, milhares de brasileiros na atividade 

política em benefício do PCB.   

Em seu número 385, de março de 1988, a Voz reproduziu na íntegra uma carta redigida 

por Salomão Malina, além de algumas resoluções aprovadas pela Comissão Executiva 

                                                      
535 Idem. Grifos da matéria. 
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Nacional. Reconhecendo que a discussão se fazia com relativo atraso, a súmula das decisões se 

concentrava sobre os debates realizados pelo PCB acerca da importância da Perestroika e da 

nova política exterior do PCUS. O primeiro item dizia respeito à aprovação de uma carta-

resposta da Comissão Executiva à consulta do CC do PCUS sobre o Acordo URSS-EUA, para 

a eliminação de misseis de curto e médio alcance, considerando correta a linha exposta pela 

carta. Ressaltando a importância histórico-universal das mudanças empreendidas pelo PCUS, 

concluiu que as mesmas juntamente com outras que ocorriam no mesmo sentido, em outros 

países socialistas, acarretariam consequências à União Soviética, ao mundo do socialismo e às 

relações internacionais, em benefício sobretudo da paz, do desarmamento e da distensão536. 

Igualmente, constatava que a perestroika e a glasnost revigoraram o prestigio do 

socialismo – influindo criadoramente no desenvolvimento teórico do marxismo-leninismo nas 

lutas de todos os povos pela democracia e pelo progresso social – e os êxitos econômicos daí 

advindos afetariam o futuro da economia mundial e dos países do Terceiro Mundo. Por fim, 

determinava a todas as organizações do Partido que ampliassem e aprofundassem o estudo e a 

divulgação das teses da perestroika e da glasnost e suas consequências para o quadro 

internacional e para o país.  

Na missiva rubricada por Malina, a atenção se voltava para o acordo de desarmamento. 

Para o secretário-geral, sem dúvida, houvera significativo aprofundamento do diálogo entre a 

União Soviética e os EUA de forma construtiva. Questões como desarmamento, eliminação da 

ameaça nuclear, diminuição das tensões e consolidação de novas atitudes na construção das 

relações internacionais foram colocadas no centro das negociações. A perspectiva de criar um 

novo sistema de segurança nacional, livre da ameaça de guerra nuclear, lançada pelo CC do 

PCUS em abril de 1985, abria caminho em todo o mundo para um novo clima de entendimento 

favorável ao desarmamento e à superação de conflitos internacionais. Para ele, “não podemos 

falar ainda de uma viragem radical na situação internacional, mas os passos que estão sendo 

dados nas relações entre a URSS e os EUA e suas consequências para os demais países 

caminham nessa direção”537. 

Novos avanços seriam possíveis com a consolidação do clima de entendimento 

internacional que vem sendo gerado por essa postura da URSS. A nova mentalidade nas 

relações internacionais lançou por terra concepções ultrapassadas que somente consideravam 

os problemas da segurança internacional sob o enfoque de vantagens reais ou ilusórias mantidas 

                                                      
536 “Tarefa: estudar e divulgar a perestroika” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 385, 11/03/1988 a 17/03/1988, p. 

7. 
537 Idem. 
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por uma ou outra parte. O novo tratado assinado entre URSS e os EUA inaugurava a redução 

efetiva de armamentos com a liquidação de duas classes inteiras de mísseis nucleares. 

Para Malina: 

 

Por isso mesmo, é muito importante defender junto à opinião pública mundial, 

governos e partidos democráticos, a ratificação desse acordo pelo Congresso 

norte-americano e sua plena execução pelo governo dos EUA. Essa é uma das 

condições para o êxito das negociações que visam a redução de 50% dos 

arsenais nucleares existentes, a eliminação de armas químicas, a redução de 

armamentos convencionais e efetivos militares e a não instalação de armas 

espaciais no cosmos538. 

 

O acordo de Washington transcendia as necessidades de segurança da Europa e da 

América do Norte, repercutindo fortemente na Ásia, África e também na América Latina. Os 

resultados obtidos até então favoreciam os encaminhamentos de soluções de paz em diversas 

áreas de tensão, como no Afeganistão e Oriente Médio. Na América Latina, esses resultados 

impulsionariam os esforços para uma solução pacifica do impasse na América Central, que 

assegurasse o direito à autodeterminação da Nicarágua e demais países da região. Facilitariam 

outros avanços significativos como a consolidação dos regimes democráticos da América do 

Sul, o esvaziamento do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, a preservação do 

Atlântico Sul como área desnuclearizada e o colapso definitivo do bloqueio à Cuba. 

Malina destacou que, no Brasil, as iniciativas de paz da URSS e os resultados concretos 

alcançados vinham merecendo crescente apoio da opinião pública e eram acompanhados com 

vivo interesse pelos grandes meios de comunicação. Esse era também o comportamento dos 

partidos e personalidades democráticas. Assinalava ainda a posição do governo brasileiro, cuja 

política externa era naquele momento muito mais coincidente com as propostas de paz da URSS 

do que com as velhas aspirações hegemonistas norte-americanas no continente e em outras 

regiões do globo. 

Além disso, no Brasil, os atentados à democracia tiveram a sua base ideológica, o 

anticomunismo, consubstanciada na famigerada doutrina de segurança nacional. Os passos no 

sentido de um tratado de desarmamento global ajudariam a colocar por terra os conceitos de 

“guerra fria” e “ameaça soviética” que sustentaram essa doutrina, tornando ainda mais 

inconsistentes as justificativas para regimes de força baseados na defesa de supostos interesses 

de segurança nacional. 
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Outro ponto frisado pelo secretário-geral dizia respeito a repercussão da política 

soviética no Brasil, isso devido não somente às iniciativas no campo diplomático, como também 

às mudanças internas que estavam sendo promovidas com a perestroika. Diante do exposto, 

caberia aos pecebistas desenvolver esforços no sentido de levar essa discussão ao interior da 

organização e ampliar as ações em favor da luta pela paz junto às demais forças políticas e 

movimentos sociais.  

 Em sua conclusão, Malina asseverou que: 

 

Estamos entre aqueles que consideram a questão da paz uma conquista para 

toda a humanidade, ampliando extraordinariamente as possibilidades de seu 

desenvolvimento material e espiritual. Uma nova atmosfera mundial pode, a 

curto prazo, liberar consideráveis recursos a serem aplicados nos países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Compartilhamos assim da opinião 

de que a URSS, ao manifestar sua disposição ao diálogo e cooperação com os 

EUA, engendra melhores condições para as lutas de libertação nacional em 

todo o mundo e a luta anti-imperialista nos países em desenvolvimento. Em 

condições de paz mundial, as mudanças sócio-políticas em cada país estão 

menos sujeitas às intervenções imperialistas, os processos democráticos e 

progressistas serão fortalecidos e cada povo terá melhores condições de 

escolher o seu destino539. 

 

 A partir do ano seguinte, os ventos da mudança soprariam mais forte do que os 

pecebistas jamais imaginaram. Ventos que se transmutaram em um furacão que devastou os 

regimes comunistas do Leste Europeu e, por fim, a própria União Soviética. 

 

6.2 1989 

 Em janeiro de 1989, o então presidente do PCB-AL, Anivaldo Miranda, divulgou um 

documento no qual fazia um balanço da conjuntura nacional. Desferindo agudas críticas a mais 

uma das medidas econômicas do governo Sarney, alardeava acerca de outro pacote baixado 

“autoritariamente e sem consulta à população, cujo objetivo é contornar a gravidade da crise 

econômico-social, jogando nas costas dos trabalhadores o ônus de um modelo econômico 

dependente, entreguista e concentrador das riquezas nas mãos de um pequeno grupo de 

privilegiados.”540 

De um lado, no plano nacional, o governo Sarney, que já não tinha credibilidade e 

respaldo popular, resolvia, à última hora, combater o perigo da hiperinflação, lançando mão 

                                                      
539 Idem. 
540 “O PCB” – NOTA In Comunicações Internas. Banco de dados Memórias Reveladas - BDMR, Arquivo Público 

de Alagoas - APA, Coleção Geraldo de Majella Marques - CGMM, Série Partidos Políticos, Subsérie Partido 
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mais uma vez das receitas recessivas e do arrocho salarial, cuja fonte de inspiração era o grande 

capital financeiro internacional e cujas causas principais residem nas dívidas interna e externa 

que permaneciam intocadas, levando o povo e o país a uma situação insustentável. 

No outro lado, no plano estadual, o governador Fernando Collor de Mello, que havia 

muito abandonara a administração estadual para “alimentar uma delirante campanha 

presidencial, imita Sarney e, recém chegado de outra viagem de férias ao Exterior”, anuncia 

uma reforma administrativa cuja marca principal era o seu fundo demagógico, cujo método de 

elaboração e aplicação era a improvisação irresponsável e cuja finalidade era produzir novo 

golpe publicitário, para consumo dos incautos eleitores brasileiros que desconheciam a 

verdadeira trajetória reacionária e aventureira de Collor de Mello. 

Segundo Miranda, há quase dois anos no poder, Collor de Mello traíra todas as 

promessas de “mudanças” feitas ao povo alagoano. Mais grave ainda, desorganizara 

completamente a máquina administrativa: acirrou a gravidade dos problemas econômicos do 

Estado; favoreceu a sonegação de impostos, liquidando praticamente o poder de arrecadação 

estadual, enfim, mergulhou Alagoas no desgoverno absoluto. Consequência da nefasta gestão, 

atrasou os salários dos servidores públicos; paralisou todos os serviços da máquina estatal; 

levou ao endividamento perigoso de todas as principais empresas estatais, conduziu ao 

fechamento a principal instituição financeira alagoana – o Produban – além de fomentar uma 

crise de poder sem precedentes. 

Do relato de Miranda, evidencia-se que não houve menção à crise vivida pelo PCB ou 

ao movimento comunista internacional naquele início de 1989. 

No âmbito nacional, das muitas matérias publicadas na Voz da Unidade que elogiavam 

as transformações na URSS, uma de março de 1989 cobria as eleições que haviam recentemente 

acontecido na pátria do socialismo. O sufrágio tinha em vista a escolha dos componentes do 

novo Congresso dos Deputados do Povo e, de acordo com o periódico pecebista, 

independentemente dos resultados, haviam sido ao mesmo tempo uma vitória da perestroika e 

um aviso (em alguns casos, um tanto amargo) para o PCUS541. 

Com um comparecimento de 83,45% dos eleitores, o “aviso” aludido ficou por conta da 

rejeição de inúmeros candidatos abertamente apoiados pelo PCUS que foram barrados pelas 

urnas. O caso mais expressivo, ao contrário das primeiras avaliações, não foi o de Moscou, mas 

sim Leningrado, segunda maior cidade da união das repúblicas. Lá, os três principais nomes da 

hierarquia partidária – Yuri Soloviov, Vladimir Jodriev e Anatoli Gerassimov – foram 
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derrotados por candidatos bem menos conhecidos e alguns deles não pertencentes aos quadros 

partidários. De acordo com a matéria, 

 

Mas o show acaba ficando por conta de Boris Yeltsin, ex-responsável pelo 

Partido em Moscou. Sem dúvida nenhuma, a derrota de Eugueni Brakov 

(diretor da fábrica de caminhões ZIL) por 392 mil votos, contra mais de 5 

milhões para Yeltsin, foi um autêntico massacre. Porém, é sempre bom 

lembrar que Yeltsin é membro do PCUS e, portanto, saiu como candidato 

nessa condição. O fenômeno, tão festejado pela imprensa e que mereceu por 

parte do eleitorado um expressivo voto de confiança e esperança, vale mais 

pelo barulho do que pelo seu conteúdo542.  

 

Segundo o semanário pecebista, o discurso de Yeltsin era crítico e ao mesmo tempo 

genérico, quando falava em combater a corrupção e os privilégios dos dirigentes. Além do mais, 

a propaganda da sua campanha havia sido confusa. O alvo preferido de Yeltsin era Yegor 

Ligatchov, acusado de se opor às mudanças e ao comando partidário de Gorbatchev. No 

entanto, o material de Yeltsin mostrava Ligachov como um homem do aparelho (que Yeltsin 

dizia querer renovar) e ligado a Gorbatchev. “Guardadas as devidas proporções, Yeltsin é a face 

‘populista’ da nova situação em que vive a sociedade soviética”. De qualquer maneira, os 

resultados de Moscou deveriam ser vistos como uma censura às autoridades locais. 

Outro resultado que merecia reflexão era o das repúblicas do Báltico (Lituânia, Letônia 

e Estônia). Lá, as chamadas Frentes Populares – organizações de caráter nacionalista de apoio 

à perestroika – foram grandes vencedoras. Mesmo os dirigentes do PCUS a nível regional – 

Alguirdas Brazauskas (Lituânia), Llanes Bagres (Letônia) e Vaino Vialas (Estônia) –, que 

conseguiram eleger-se para o Congresso, eram fortes defensores de maior autonomia para essas 

três repúblicas. Na Ucrânia – república que maior índice de candidatos únicos apresentou – 

alguns dirigentes importantes como Konstantin Massik e Valentin Zgorstki (prefeito de Kiev) 

amargaram derrotas. 

Em sua conclusão, a matéria afirmou que “tendo em conta a importância destas eleições 

para o aprofundamento da perestroika, sem nenhum medo de errar poderíamos afirmar que elas 

começam a desenhar o perfil do que será a URSS dos anos 90: mais democracia, mais 

socialismo”543. Nem o mais pessimista dos comunistas de todo o mundo – e nem mesmo o mais 

otimista dos adversários da URSS – poderiam imaginar que no final daquele 1989 começaria a 

ruir império erguido depois de 1917.  

                                                      
542 Idem. 
543 Idem. Grifos meus. 



239 

 

 O colapso do comunismo no Leste Europeu começou com a realização de eleições livres 

na Hungria. Também em 1989, a Polônia começou sua transição à democracia. Em dezembro 

do ano seguinte, Lech Walesa foi escolhido presidente por meio de eleições diretas. No entanto, 

o grande marco da desagregação do bloco socialista foi, sem dúvida, a queda do Muro de 

Berlim. Em 9 de novembro, a passagem foi liberada, permitindo que alemães dos lados 

ocidental e oriental pudessem se encontrar livremente.  

 Diante das notícias que chegavam do Velho Mundo, as reações verificadas nas páginas 

do jornal pecebista eram tão somente de perplexidade. Em uma série de reportagens rubricadas 

pelo correspondente Hideyo Saito, podemos acompanhar o desmonte do bloco comunista 

europeu. Entre o final de novembro e o início de dezembro – ao mesmo tempo em que o PCB 

se via às voltas com as discussões sobre apoiar ou não o candidato Luís Inácio da Silva, do PT, 

no segundo turno da eleição presidencial –, a Voz veiculou uma matéria sobre a Alemanha pós 

queda do Muro. Para o correspondente, os dramáticos acontecimentos na Alemanha 

Democrática e em outros países socialistas reforçavam a ideia de que o socialismo neosstalinista 

não servia mais. No caso da RDA, o que chamava atenção era a amplitude do descontentamento 

popular justamente no país mais bem-sucedido do bloco socialista”. Lá, o povo come bem, 

veste-se bem, há uma indústria de bens duráveis admirada na União Soviética, a economia 

cresce e os serviços na área social são exemplares. O que incomoda o povo, então? ”544 

Ao longo da reportagem, ele apontou que em uma recente pesquisa feita pela revista 

Quick, da Alemanha Federal, entre 1478 alemães-orientais, revelou que 67% deles não 

desejavam o capitalismo na RDA. “Liberdade sim, capitalismo não”, havia sido o lema de 

manifestações que aconteceram após a abertura das fronteiras do país pelo governo alemão-

oriental, na histórica decisão que acabou de fato com o Muro de Berlim. 

 Na edição seguinte, outra matéria, dessa vez sem assinatura, dava conta que a Europa 

socialista entrava cada vez mais na rota das mudanças, que aconteciam sob o impulso de fortes 

movimentos de massa. Esse avanço do processo de renovação nos países da Europa socialista 

continuava ocupando lugar de destaque no cenário internacional.  

Na Tchecoslováquia, as grandes manifestações que aconteciam diariamente na capital e 

nas principais cidades evoluíram para uma greve simbólica de duas horas, marcando a aberta 

participação dos trabalhadores no movimento pró-reformas. Em uma reunião extraordinária do 

Comitê Central do PC Tcheco, o secretário-geral Milos Jakes renunciou ao cargo, sendo 

substituído por Karel Urbanek. Na oportunidade, os 16 integrantes do Politburo também 
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renunciaram. Após a reunião, foi divulgada uma nota na qual o Partido fazia autocrítica pela 

repressão inicial aos protestos de rua, defendia o diálogo com todas as forças políticas e admitia 

a necessidade de mudanças545. 

Na Alemanha Democrática, o congresso extraordinário do Partido Socialista Unificado 

Alemão estava marcado para os próximos dias 15, 16 e 17 de dezembro, tendo como pauta 

igualmente a discussão da plena democratização do país e o conteúdo das mudanças 

econômicas a serem implantadas. Nesse trecho, o semanário pecebista destaca uma entrevista 

do secretário-geral, Egon Krenz, ao Neues Detschland, órgão oficial do Partido, quando esse 

anunciou a realização, em breve, de encontros com os partidos da coalizão governante e demais 

setores da sociedade, com o objetivo de discutir as reformas constitucionais projetadas. Krenz 

revelou que seria abordada inclusive a convocação de eleições livres no país. 

Outro país recém-ingressado na rota reformista, a Bulgária, também estava trabalhando 

na adoção de medidas liberalizantes. Logo após assumir o cargo de primeiro-ministro do Partido 

Comunista Búlgaro, Peter Mladenov manifestou-se a favor de mudanças de caráter democrático 

no país. O primeiro resultado concreto foi a supressão, pelo Parlamento, de leis que restringiam 

a possibilidade de manifestações da oposição. Em seguida, o ministro do Interior anunciou a 

dissolução da polícia política. Novas iniciativas deveriam ser tomadas a curto prazo pelo 

governo búlgaro, em decorrência do diálogo com os mais diversos setores da sociedade. 

No fim da matéria, há um comentário de um chanceler soviético, Eduard Shevardnadze, 

o qual, discorrendo acerca das mudanças durante uma intervenção no Comitê Para Assuntos 

Internacionais do Soviete Supremo da URSS, negou que o processo de renovação socialista 

estivesse sendo inspirado em valores capitalistas. “Considerar que a democracia e a liberdade 

são valores ocidentais é mostra de presunção e de complexo de superioridade do próprio 

Ocidente”, acentuou. “As reformas se tornarão possíveis graças ao fortalecimento da nova 

mentalidade política, da distensão internacional e do novo mundo pacífico que está 

nascendo”.546 

Esses processos, entretanto, estavam longe de advir sem turbulências. Em dezembro, 

toda a direção do Partido Socialista Unificado da Alemanha renunciou sob a pressão dos 

militantes de base, ao mesmo tempo em que se formava uma comissão mista governo/oposição 

para investigar denúncias de corrupção contra ex-dirigentes. Essa comissão com membros do 

governo e da oposição fora criada na Alemanha Democrática para investigar denúncias de 

corrupção contra ex-dirigentes do PSUA. As acusações foram levantadas por uma comissão 
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semelhante do Parlamento, que agudizou dramaticamente a crise no país, levando à renúncia 

de todo o Comitê Central e Birô Político do Partido, inclusive o secretário-geral Egon Krenz, e 

a prisão domiciliar de Erich Honnecker547. 

O Partido estava sendo conduzido provisoriamente por uma Comissão de Trabalho, cuja 

principal tarefa era a de organizar o congresso extraordinário previsto para dezembro. Por outro 

lado, a direção do grupo Novo Fórum negou que tivesse reivindicado a realização de um 

referendo sobre a reunificação das Alemanhas. De acordo com a matéria assinada por Hideyo 

Saito, a proposta fora levantada na semana anterior pelo chanceler da Alemanha Federal, 

Helmut Kohl, sob a premissa de que a RDA adotasse antes a “economia de mercado” e eleições 

livres. O plano foi recebido com indiferença no exterior e repudiado na RDA, inclusive pela 

oposição.  

Na Tchecoslováquia, apesar das mudanças adotadas, a população continuava 

protestando. Nas últimas semanas, o Parlamento tchecoslovaco eliminara da Constituição o 

artigo que declarava o Partido Comunista como órgão dirigente do país, abriu as fronteiras, 

reconheceu a oposição e liberalizou a imprensa, entre outras medidas. O novo gabinete teria 

como principal tarefa conduzir a Tchecoslováquia até as eleições pluripartidárias, as quais 

estavam marcadas para o próximo ano. 

A questão do pluripartidarismo também dominava a cena política soviética, a partir da 

decisão do Parlamento da República da Lituânia de suprimir o artigo constitucional que dava o 

virtual monopólio do poder ao Partido Comunista. A partir daí, surgiram deputados do Soviete 

Supremo defendendo a adoção da mesma medida em toda a União Soviética, já durante as 

sessões anuais do Congresso dos Deputados do Povo548. A posição do governo soviético era a 

de que o tema deve ser friamente discutido, dentro de um trabalho de revisão geral da 

Constituição. 

Ao passo que essas medidas liberalizantes avançavam na Tchecoslováquia e na 

Alemanha Democrática, na Romênia a situação ganhou contornos diferentes. O governo 

romeno fechou as fronteiras do país e decretou estado de emergência, ocupando as cidades de 

Timisoara e Arad com tropas, tanques e helicópteros. A ação foi uma resposta dos dirigentes 

romenos aos protestos que vinham ocorrendo nessas cidades, quando foi decretada a prisão do 

reverendo Laszlo Tokes, ativista dos direitos humanos no país. Diante de um protesto verificado 
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em Timisoara, as tropas militares abriram fogo contra os manifestantes, massacre que matou 

centenas de pessoas. 

Assinando um editorial na Voz da Unidade, Marcos Del Roio assinalou que, 

confirmadas as notícias, não havia justificativas para o bloqueio das comunicações imposto 

pelo governo romeno – o massacre merecia o mais duro repúdio da opinião pública e do 

movimento comunista. “Não há caminho para o socialismo fora da via democrática, por mais 

delicados que sejam os problemas e dificuldades enfrentados pelos comunistas no governo”, 

escreveu Del Roio549. 

 No natal, a rebelião popular enfrentou a repressão e derrubou o regime de Nicolae 

Ceausescu. A fulminante insurreição gerou uma sangrenta resistência de membros da Securitate 

– a polícia política romena – por um lado, e a calorosa solidariedade dos governos e povos dos 

demais países da Europa socialista por outro. O movimento popular explodiu na cidade de 

Timisoara, na Transilvânia. Foi o primeiro grande ato de protesto nos 24 anos de governo 

Ceaucescu. Segundo a matéria assinada por Hideyo Saito: 

 

Quatro dias antes do natal, o ditador organizou um comício em Bucareste para 

demonstrar ao mundo que continuava dono da situação. No começo, a 

multidão parecia ouvir sua arenga, como sempre, com resignação. Mas de 

repente surge um coro, cada vez mais forte, vindo do meio das massas: 

‘Assassino!”, “Fora, ditador!”. A televisão romena, que transmitia o discurso, 

mostrou toda a perplexidade de Ceaucescu, que interrompeu o discurso por 

longos minutos, parecendo não acreditar no que via. Ato contínuo, a Securitate 

iniciou nova chacina, colocando, desta vez, toda a nação de pé. No dia 

seguinte, a multidão irada avançou sobre o palácio presidencial: caía o regime 

de Nicolae Ceaucescu. A partir daí, foi a desesperada resistência das forças de 

repressão, que aos poucos foram sendo submetidas pelo exército. Mas para 

esfriar o ímpeto da Securitate, o governo provisório formado às pressas 

decidiu promover o julgamento sumário e a execução de Nicolae Ceaucescu 

e Elena Ceaucescu, presos após tentarem fugir do palácio presidencial550. 

 

No mesmo registro do jornal, números ainda imprecisos falavam de 60 mil mortos 

nesses acontecimentos que sacudiram a Romênia nas duas últimas semanas de 1989. Uma vez 

empossado, o governo provisório, controlando a situação e começando as reformas, deveria 

preparar o terreno para as eleições gerais do país em 1990. O Conselho da Frente de Salvação 

Nacional que se estabeleceu, era formado por 145 integrantes de diversas procedências, 

incluindo basicamente ex-presos ou perseguidos políticos e comunistas marginalizados durante 
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o regime de Ceaucescu. O próprio presidente provisório, Ion Iliescu, fora afastado do PC na 

década de 1970 por divergir do ditador, e mantido no ostracismo desde então. 

Enquanto isso, na URSS, em um momento de graves dificuldades, o Congresso dos 

Deputados do Povo reunia-se para analisar o plano de reformas econômicas do governo. O 

projeto estava em discussão nas sessões do Congresso dos Deputados do Povo. A primeira etapa 

deverá abarcar 1990, quando seriam instituídos o sistema tributário unificado, o Banco Nacional 

da URSS e uma primeira reforma de preços, bem como novas leis sobre remuneração do 

trabalho e previdência social. Nessa primeira fase haveria também iniciativas para dinamizar o 

processo de arrendamento em empresas estatais, pelo qual se pretendia a progressiva 

transformação de muitas delas em cooperativas, sociedades anônimas e outros tipos de 

entidades. Em 1991, previa-se que entrasse em vigor medidas em favor do saneamento 

financeiro, principalmente a redução do déficit orçamentário da União: contenção de créditos e 

emissões, mudança na estrutura das importações e o fechamento das estatais economicamente 

inviáveis551. 

 O PCB, por seu turno, atônito diante da avalanche de notícias que chegavam da Europa 

– e ainda remoendo a derrota no segundo turno das eleições presidenciais em dezembro – 

começou a se movimentar na convocação de um novo congresso, novamente de caráter 

extraordinário. No início de fevereiro de 1990, reunida em São Paulo, a Direção Nacional do 

PCB discutiu a renovação do Partido. As mudanças nos países socialistas, a tática eleitoral para 

aquele ano, a realização do 9º Congresso e a eleição da nova Executiva estavam na ordem-do-

dia552.  

Tudo estava sendo debatido. Até a proposta de criar um novo partido.  

Entre os itens mais delicados da pauta carregada estava data de seu próximo Congresso. 

O prazo para a realização do Congresso – se até julho ou em dois turnos, com conclusão depois 

das eleições, previstas para outubro – e a proposta de fundação de novo partido, “um partido 

marxista moderno” – eram temas cáusticos da reunião553. 

 Em um longo editorial veiculado nesse mesmo número da Voz, Jarbas de Holanda 

discutiu as bases para a criação deste “partido marxista moderno”554. Conjeturando que existia 
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espaço para um papel significativo na construção de uma esquerda moderna, isso não estava 

sendo possível atuando nos limites do projeto organizativo vigente. Para ele: 

 

A combinação da continuidade da melhor tradição dos comunistas brasileiros 

(a predominância da preocupação democrática) com a profunda renovação do 

socialismo determinada pela revolução técnico-científica, a possibilidade de 

que essa combinação se expresse num instrumento partidário significativo 

depende hoje, ao meu ver, de iniciativas que transcendam os limites estreitos 

do projeto organizativo do PCB e se voltem para muitos, dentro e além desses 

limites, que buscam esse instrumento. Não conduzem a tal objetivo as duas 

principais perspectivas de trabalho orgânico e político que circulam agora na 

direção: de um lado, a de realizar nos próximos meses um congresso sob a 

lógica do alinhamento automático e incondicional à frente de esquerda 

ocorrido no segundo turno da sucessão presidencial – que para a opinião 

pública dissolveu a rica diferenciação, em boa parte da campanha do primeiro, 

entre a candidatura Roberto Freire e essa frente – e sob pressão de projetos 

eleitorais subordinados a ela por convicções ou estaticismo; e, de outro lado, 

a de retardar para depois das eleições de 90 as fases decisivas do congresso, 

com a alegação de que a campanha dificultará sua realização mas aplicando 

até lá uma orientação vinculada a mesma lógica555. 
 

Mais do que congresso restrito aos “de dentro”, a ser dominado por uma disputa entre o 

voluntarismo esquerdista e a defesa de um marxismo-leninismo clássico, dever-se-ia partir para 

uma espécie de congresso constituinte do polo marxista, que não fosse nem um marxismo 

fechado ou um polo exclusivo de marxistas, de uma nova esquerda brasileira. Nova esquerda 

capaz de superar a visão maniqueísta “esquerda versus direita” e o caráter atrasado das 

experiências derrotadas e de novas tentativas voluntaristas das chamadas democracias 

populares.  

A Nova Esquerda defendida pelo autor se relacionava ao que ele postulava ser uma 

concepção moderna da sociedade e do Estado brasileiros, já presente em proposta do PCB, de 

“um bloco democrático e progressista para uma democracia moderna socialmente ampliada, 

que o terceiro-mundismo interno passou a ler de cabeça para baixo como um bloco da frente de 

esquerda”, além de uma resolução recente da própria Direção Nacional, que afirmava que as 

“características básicas são o compromisso com a democracia e a priorização não corporativista 

dos interesses do mundo do trabalho em articulação com os do mundo da cultura, bem como o 

apoio decidido ao processo de grandes mudanças do pensamento e da ação do socialismo no 

plano internacional” 556. 
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Essa constituinte teria abrangência da lógica suprapartidária que inspirou a candidatura 

Roberto Freire. Lógica semelhante orientaria a ação política geral do Partido, inclusive a tática 

eleitoral, e distinguiria sua atitude face ao governo Collor: a de uma oposição avançada e 

moderna empenhada em disputar a consolidação e o aprofundamento da democracia.  

Em sua conclusão, asseverou haver ainda espaço para que os pecebistas pudessem ter 

papel significativo na construção de uma esquerda moderna como a proposta, pois, com o 

resultado da eleição presidencial e tendo avançado pouco o processo de reorganização da vida 

partidária nacional, não se havia cristalizado ainda uma hegemonia na esquerda considerada 

amplamente, o que teria acontecido em torno da frente de esquerda com outro resultado 

eleitoral. Os dois polos em melhores condições de disputar essa hegemonia, o PT e o PSDB, 

não completaram suas definições, vivendo agudas contradições – o primeiro entre “socialismo” 

terceiro-mundista e uma possível e positiva reorientação socialdemocrata, e o segundo entre 

projetos populistas ou voltados para a socialdemocracia557. Nas palavras de Holanda: 

 

Não desempenharemos, na minha opinião, tal papel atuando nos limites do 

projeto organizativo atual, que não tem mais legitimidade para 

empreendimento tão necessário e amplo como esse, e tende, isoladamente, a 

perder distinção e autonomia em relação àqueles polos. O que devemos fazer 

nesse sentido não é um congresso de continuidade, seja em 90 ou 91, mas 

caminhar para um congresso que implique uma refundação do PCB, proposto 

com a amplitude suprapartidária da lógica da verdadeira revolução teórica e 

prática que sacode o socialismo e como parte do processo de construção de 

uma nova esquerda brasileira moderna e pluralista558. 

 

 Em seu número de 482, o semanário comunista trouxe nas suas páginas centrais os 

principais pontos da “tensa, franca e polêmica” reunião da Direção Nacional do PCB, realizada 

em São Paulo. Exaltando a “vontade de renovação predominante no núcleo dirigente do Partido, 

que convocou o 9º Congresso do PCB para discutir imediatamente as mudanças no mundo, a 

crise do socialismo, o novo quadro político e o próprio projeto político e organizativo dos 

comunistas”559, a reunião refletiu todo o impacto das mudanças em curso nos países socialistas 

e dos resultados eleitorais dos comunistas na sucessão presidencial sobre os dirigentes do PCB, 

como também vinha acontecendo com o conjunto da militância.  

Segundo a matéria, os debates e reflexões foram maximizados no sentido mais positivo 

possível, consagrando de forma efetiva o mais amplo pluralismo de ideias e o direito de opinião 
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na direção do PCB. Nenhum ponto polêmico foi deixado de lado na discussão entre os 

comunistas, desde alternativas claramente social-democratas até a revisão do centralismo 

democrático: 

 

As divergências foram expostas muito francamente. Os processos de mudança 

nos países socialistas, a revolução técnico-cientifica, o caráter do governo 

Collor, a política de alianças dos comunistas, a tática nas eleições de 90 e o 

esgotamento do modelo de partido adotado pelo PCB estão em questão. 

Apesar de nuances e do caráter não resolutivo dos debates, é possível 

identificar tendências majoritárias em relação aos diferentes temas. A maioria 

da Direção apoia a perestroika e as mudanças nos países socialistas. A opinião 

predominante sobre o governo Collor identifica a base política liberal-

conservadora de seu governo – interessada numa modernização conservadora 

– em contradição com seu discurso liberal reformista atual. Sobre o Partido, 

predomina a opinião de que o seu modelo organizativo atual se esgotou, mas 

o partido novo deve passar pelo 9º Congresso560. 

 

É de se supor que as resoluções a que se chegou não foram de maneira nenhuma 

consensuais e algumas questões polêmicas foram deixadas para uma reunião posterior. Os 

principais pontos a se amarrar se centravam no prazo de conclusão do Congresso, que poderia 

ser em agosto ou dezembro; e o caráter da representação dos participantes dos fóruns socialistas 

nas sessões deliberativas. A eleição de uma nova Comissão Executiva também foi adiada para 

a próxima reunião, mas a tendência seria reeleger seus atuais integrantes – independentemente 

de suas divergências. 

Um tom meditativo passaria a predominar nos editoriais do jornal comunista a partir de 

então. Somado a isso, a edição de suplementos como o Caderno mensal de política e cultura 

apresentava aos leitores longos artigos os quais se propunham a debater os rumos que os 

pecebistas deveriam tomar naquele momento de inflexão. Um editorial de Silas Lima, de março 

de 1990, é ilustrativo da crise pela qual o PCB passava naquele momento. Para ele,   

 

A desestalinização e o resgate da democracia política, reorganizando a 

sociedade civil e o Estado no Leste europeu, parecem não agradar àqueles que 

ainda veem a democracia como etapa para o “salto” ao socialismo. O próprio 

PCB tem estado titubeante em relação àqueles processos, mostrando-se ainda 

caudatário daquelas transformações ao não assumir, em relação a eles, um 

discurso próprio e autônomo. O que demonstra a incompletude do “ciclo” 

histórico da Declaração de Março de 1958561. 

 

                                                      
560 Idem. 
561 LIMA, Silas R. “Ponto de Vista – O medo da autocrítica” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 484, 08/03/1990 

a 14/03/1990, p. 2. 
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Na visão do articulista, era desconcertante para um comunista militante ler no órgão 

oficial de seu Partido um editorial do número 478 da Voz, que “é duro (sic) desencanar da teoria 

marxista-leninista (...) que na verdade se chama modelo stalinista”. Duro para Lima era não 

fazer autocrítica, sabendo-se da necessidade vital de um tal processo e não o realizar. Para ele, 

o Partido já não se fazia mais necessário. Entretanto o PCB deveria se converter num partido 

marxista moderno, efetivamente ligado ao mundo concreto dos interesses da classe operária e 

das classes subalternas e recuperar também a sua intelectualidade orgânica democrática, que 

paulatinamente perdera. Caso contrário, projetos como uma nova esquerda e categorias como 

socialismo renovado continuariam soando para a militância como ideal vago e platônico. 

Uma tarefa premente, ou se entendia definitivamente a democracia como um valor 

histórico do mundo atual, um valor estratégico e permanente, ou se defenderia, ainda que não 

explicitamente, o socialismo burocrático. 

A concepção de um novo socialismo representava, de fato, uma ruptura e uma 

descontinuidade com o velho socialismo de matriz “orientalista”, que extraíra as chamadas 

“vantagens do atraso” e sempre desprezara a democracia como fundamental para a cultura 

política da nova sociedade. Era imperativo que o PCB não poderia continuar sendo caudatário 

da democratização do socialismo, “como um passageiro num vagão de terceira classe nesse 

processo”. O término da sua exposição clamava pela perda do medo da autocrítica genuína e 

verdadeira, pois só assim se conseguiria modernizar de maneira democrática e renovadora o 

PCB. 

Em abril, foi a vez de Marcos Del Roio redigir um longo texto sobre a concepção de um 

novo socialismo. Para ele, na perspectiva de uma nova Europa sem fronteiras ocorria a radical 

transformação do movimento socialista, com novas formas de organização e mesmo de 

reinvenção do socialismo. Havia mais de dez anos em que se falava de uma crise do socialismo, 

sem, no entanto, haver qualquer tipo de consenso sobre essa complexa questão. Os 

acontecimentos do último ano, porém, tinham indicado de maneira cada vez mais cristalina o 

colapso dos regimes neosstalinistas e tardo-stalinistas, colocados abaixo por revoluções 

democráticas que opunham à classe operária e a intelectualidade ao Estado-partido 

burocratizado e ditatorial562.  

Caminhava-se para a construção do Estado de Direito democrático, laico e pluralista 

com uma economia socialista de mercado planejado que, para incorporar as novas tecnologias, 

deveria contar também com a participação controlada de empresas transnacionais. 

                                                      
562 DEL ROIO, Marcos. “Um novo socialismo na Europa” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 489, 19/04/1990 a 

25/04/1990, p. 4. 
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Para Del Roio, era patente que o amplo projeto de reformas de Gorbatchev teria sucesso, 

tamanha a monta de contradições e desatinos acumulados pelo Estado soviético burocratizado 

e militarizado. Mas a radicalização da perestroika e da glasnost, com o fim do papel dirigente 

burocrático do PCUS, poderia levar à formação de uma nova confederação soviética 

democrática e socialista. Era justamente a reorientação da política externa soviética que 

permitiu apontar para o fim da Guerra Fria e dos blocos militares e estimulou as revoluções 

democráticas na Europa oriental, ao aumentar a margem de manobras de forças represadas da 

sociedade civil naqueles países, assim como das forças renovadoras dos partidos no poder. 

 A revolução democrática na Europa socialista e sua autonomização em relação à URSS 

apontava para a possibilidade da construção de um “lar comum europeu”, pois ocorria em 

concomitância com o declínio dos Estados nacionais e a emergência de novos regionalismos e 

autonomias. Seria uma resposta à construção de uma Europa ocidental supranacional sob a 

hegemonia inconteste do grande capital e do projeto neoliberal, esta última, contudo, devendo 

ser pensada em outros termos, pois a disputa pela hegemonia civil numa Europa sem fronteiras, 

onde a democracia estivesse sedimentada, estava reaberta com possibilidades para uma nova 

esquerda europeia em processo de construção. Segundo Del Roio: 

 

É nesse contexto de democracia política, onde a hegemonia civil se encontra 

em permanente disputa, e da perspectiva de uma Europa sem fronteiras que 

ocorre a radial transformação do movimento socialista que, estando no limiar 

de uma nova época, deve articular novas formas de organização e reinventar 

socialismo. Na verdade, fica cada vez mais claro que o socialismo não é um 

“modo de produção”, não é um “sistema” e não é um “campo”. O socialismo 

é uma práxis social que, articulando o mundo do trabalho e da cultura, 

promove atos políticos e culturais de hegemonia de acordo com um projeto e 

previsão recriados a cada momento histórico e que hoje visa a generalização 

dos direitos sociais e estatuto da cidadania. Hoje a Europa está em vias de 

superar a cisão do movimento operário ocorrida durante a Primeira Guerra e 

com a revolução russa, que por décadas opôs social-democratas e comunistas 

– embora com alguns inegáveis sucessos, ambas as vertentes encontram-se 

esgotadas neste final de século, sem terem conseguido superar o capitalismo. 

A refundação dos partidos de tradição socialista marxista avança nessa 

direção, antes de mais nada exercitando a crítica dos limites de sua própria 

experiência, sem o que não se pode criticar o capitalismo atual e formular o 

projeto do novo socialismo563. 

 

A adoção do pluripartidarismo na URSS representava um salto de qualidade na glasnost, 

com a opção das tendências renovadoras do PCUS de se proporem como dirigentes da nova 

sociedade civil soviética, aliando-se a outras forças democráticas e rompendo com as tendências 

                                                      
563 Idem. 
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conservadoras burocráticas incrustadas no Estado. Parecia inevitável e até mesmo desejável a 

divisão do PCUS dentro de algum tempo, culminando o processo de refundação dos ex-

partidos-Estados. 

O primeiro partido a recusar explicitamente o stalinismo e a reconhecer o valor da 

democracia foi o Partido Operário Socialista Húngaro (POSH) – o qual, em outubro de 1989, 

se constituiu no novo partido socialista húngaro. Procurando recompor-se e preparar-se para a 

democracia pluripartidária em gestão na Polônia, o Partido Operário Unificado da Polônia – 

POUP – autodissolveu-se e seus quadros mais jovens, recuperando a tradição nacional do 

movimento socialista, fundaram o PSDP em janeiro de 1990.  

Da revolução democrática na RDA e na Tchecoslováquia decorreu o afastamento e até 

a prisão do grupo dirigente do partido e do Estado. Com surpreendente capacidade de se reciclar 

e operar o processo de transição, uma nova direção transformou o Partido Socialista Unificado 

da Alemanha – PSUA – no Partido do Socialismo Democrático. Com grande participação da 

juventude comunista, que se postou na vanguarda da revolução, o partido tchecoslovaco, que 

desde o período anterior à II Guerra era um partido de massas, tinha condições de continuar 

sendo o elemento político de peso no país. 

Na Romênia, era possível que da Frente de Salvação Nacional – FSN, que passou a 

dirigir o país após a insurreição popular que derrubou a brutal ditadura stalinista, surgisse um 

novo partido de esquerda socialista, mas, a exemplo do que era o PC, não deveria ser muito 

expressivo eleitoralmente.  

A crise do Estado iugoslavo estava desagregando a Liga dos Comunistas, que a exemplo 

dos tchecoslovacos era um partido de massas antes mesmo da guerra, e que se quisesse 

sobreviver deveria avançar para o pluripartidarismo no interior de uma nova federação inserida 

no contexto europeu. Os traços “orientais” da Bulgária e sua identificação política e cultural 

com a URSS faziam com que o processo fosse mais lento. O stalinismo sobrevivia isoladamente 

na Albânia. 

A revolução democrática na Europa oriental, o fim da bipolaridade e o ressurgimento 

da “questão alemã” colocavam um certo número de complicadores no projeto de unificação da 

Comunidade Econômica Europeia – CEE, permitindo que se reabrisse a disputa pela hegemonia 

num contexto diverso, que exigia uma nova esquerda. Os socialistas portugueses, espanhóis e 

franceses se apegavam a posições “nacionalistas” na contramão do processo. Com capacidade 

de previsão e de iniciativa, o Partido Comunista Italiano (PCI) estava em meio ao processo de 

refundação de sua tradição, colocando-se estrategicamente para a construção do “lar comum 

europeu” que só poderia ser democrático e socialista, no que tinha vários pontos de contato com 
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os socialdemocratas alemães e suecos, também em processo de renovação de sua própria cultura 

política. 

 Fabrício Pereira da Silva afirma que o PCB se manteve até o fim alinhado com a posição 

oficial soviética. As transformações em curso naquele regime, por seu turno, evidentemente 

atingiam a todos os pecebistas de alguma forma, sendo um fator importante a ser considerado. 

Por outro lado, deve-se observar que a liberalização na URSS permitia que se acelerassem 

processos já em andamento no seio do PCB, e que viessem à tona sentimentos adormecidos. O 

partido, que já vinha progressivamente se transformando, assumiria a partir de então algumas 

novas posições em grande parte motivadas pelas mudanças do “socialismo real” – e também 

pelo próprio enfraquecimento político da agremiação564. Antes de qualquer oportunidade de se 

colocar em prática qualquer das pautas em discussão, a crise de agudizou de tal maneira que 

em agosto de 1990 a Voz da Unidade deixou de circular de forma semanal, sendo editada com 

periodicidade mensal. 

 

6.3 O ATO FINAL 

 Dulce Pandolfi assinala que duas posições distintas e bem delineadas polarizaram o IX 

Congresso do PCB, efetivado entre 30 de maio e 2 de junho de 1991, no Rio de Janeiro. De um 

lado, o grupo “Fomos, somos e seremos comunistas”, liderado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, 

pautando questões como insistir na adjetivação da democracia, por exemplo. Para estes, as 

concepções originais de Marx, Engels e Lênin deveriam permanecer como guia fundamental 

do Partido. Apesar do reconhecimento da existência de “desvios”, não aceitavam o fracasso do 

socialismo real. Acreditavam que nos países do Leste Europeu forças revolucionárias já 

estavam emergindo para retomar o curso do socialismo. Acreditavam que a crise do PCB tinha 

como causa a subestimação da questão operária em detrimento da valorização dos aspectos 

institucionais. O modelo de partido marxista-leninista permanecia universalmente válido e o 

centralismo democrático tinha que ser preservado565. 

 Do outro, o grupo majoritário, liderado por Roberto Freire e Salomão Malina, a 

democracia era um ideal universal e não um mero instrumento de impulso ao projeto 

revolucionário. Afiançavam de forma enfática o fracasso do socialismo real. Dessemelhante do 

que já haviam sustentado, não mais admitiam nenhum modelo-guia. O grande desafio dos então 

autodenominados “socialistas” deveria elaborar um novo projeto político: uma alternativa tanto 

                                                      
564 SILVA, Fabrício Pereira. Utopia dividida: crise e extinção do PCB (1979-1992). Op. cit., p. 122. 
565 PANDOLFI, Dulce. Camaradas e Companheiros: História e Memória do PCB. Rio de Janeiro: Relumé-

Dumara, 1995, p. 239. 
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para o já esgotado socialismo real, como para o ainda atual welfare state socialdemocrata. Sua 

nova proposta era a de um partido de novo tipo, pluralista, sem os antigos dispositivos rígidos, 

formais e hierárquicos. O centralismo democrático não fazia parte do repertório do partido novo 

que almejava566. 

 Em meio ao desmoronamento do Partido, as edições agora mensais da Voz da Unidade 

eram carregadas de longos artigos sobre os rumos do PCB. Dois deles, modelares da desilusão 

vivida naquele momento, apontavam como saída, engrossar as fileiras das organizações “rivais” 

durante a década de 1980: PCdoB e PT. Sobre esse último, a discussão era um desdobramento 

do dilema experimentado no movimento sindical – e tratado no Capítulo 3 deste trabalho – a 

entrada ou não dos pecebistas na CUT. Em novembro de 1990, dirigentes e ativistas sindicais 

do PCB decidiram formar uma tendência sindical – Unidade Sindical – e se preparar para 

participar do próximo Congresso da CUT. Com a participação de 250 representantes de 16 

estados, dos quais 128 dirigentes sindicais com mandato, o Encontro Nacional de Sindicalistas 

do PCB, realizado dias 20 e 21 de outubro, em Praia Grande, decidiu promover um processo de 

integração dos dirigentes e ativistas sindicais comunistas à Central Única dos Trabalhadores – 

CUT567. 

No ensejo, o presidente da Federação dos Bancários de São Paulo, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, David Zaia, que presidiu os trabalhos durante o encontro, anunciou que a nova 

coordenação sindical eleita já estava adotando medidas para implementar as resoluções tomadas 

no próximo Congresso da Central Única dos Trabalhadores. A coordenação sindical era 

constituída por dois representantes de São Paulo, dois do Rio de Janeiro e mais um de Minas 

Gerais, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco e Alagoas. 

Obviamente, a decisão tomada pelos dirigentes e ativistas sindicais não foi consensual, 

entretanto obteve apoio da ampla maioria, depois de dois dias de muita discussão. Logo na 

abertura dos trabalhos, houve uma polêmica sobre o caráter da reunião e seu poder deliberativo, 

uma vez que não se tratava nem de um ativo nem de uma conferência conforme as normas 

estatutárias568. A plenária decidiu deliberar sobre resoluções congressuais e da Direção 

Nacional, cuja proposta de pauta para o encontro era discutir uma saída para a crise e eleger a 

coordenação nacional, sem decidir sobre a atuação nas centrais sindicais. Porém, a ordem do 

dia foi alterada e a questão das centrais sindicais entrou na pauta. 

                                                      
566 Idem, p. 240. 
567 “Comunistas vão para a CUT” In: Voz da Unidade. São Paulo, nº 507, 01/11/1990 a 30/11/1990, p. 13. 
568 Idem. 
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No encerramento dos trabalhos, o presidente nacional do PCB, Salomão Malina, e o 

líder do PCB na Câmara de Deputados, Roberto Freire, reconheceram a decisão da plenária 

como uma expressão da vontade da maioria dos sindicalistas do PCB, mas advertiram para a 

necessidade de discutir uma proposta de saída para a crise – as teses apresentadas pela Direção 

Nacional não foram votadas – e de implementar a resolução sobre a CUT com independência e 

respeito à democracia e autonomia sindicais569. 

 Em janeiro de 1991, um longo artigo assinado por Valter Pedrosa, publicado na Tribuna 

de Debates, suplemento especial do número 509 da Voz da Unidade, selava o obituário do 

Partidão, em um dos títulos mais emblemáticos dos publicados naquele momento: “Adeus, 

PCB. Bandeira de luta é do PT”. Em sua exposição, asseverava que a “realidade nos mostrou 

que a esquerda efetiva e consequente no panorama brasileiro, que não faz concessão e nem 

aceita ser cooptada pela classe dominante, está inteiramente dentro da legenda do PT”.570 Aos 

pecebistas, restava a única e honrosa alternativa: “a fusão completa e sem pré-condições com o 

PT – com a fundada esperança de que os petistas nos aceitem no seu partido”. 

 Em seu texto, afirmou a necessidade e urgência que todos os militantes pusessem em 

prática o princípio revitalizante da autocrítica, “sempre falada e elogiada, mas nunca realizada 

no sentido de se estabelecerem os novos rumos do movimento marxista no Brasil”. Para 

Pedrosa, a urgência na reformulação da tática e da estratégia, especialmente sobre o destino do 

velho Partidão e de seus abnegados militantes, entrou na ordem-do-dia e não permitia a menor 

protelação ou tergiversação. A partir das modificações ocorridas nos regimes predominantes 

nos países do Leste da Europa, bem como pelos resultados das eleições brasileiras de 1989 e 

1990. Segundo ele,  

 

O surgimento da figura extraordinária de Gorbatchev e de sua política de 

transparência no país dos Sovietes – sem qualquer dúvida fruto da própria 

experiência socialista na URSS – precipitaram o terremoto que sacudiu e está 

modificando a situação de quase todos os países do chamado Campo 

Socialista. Inclusive reintroduzindo práticas do famigerado sistema 

capitalista, que demonstrou possuir qualidades e potencialidades 

insuspeitadas pelos dogmáticos do comunismo internacional. É lógico que 

esses fenômenos estarrecedores têm profundo reflexo nos países 

subdesenvolvidos, especialmente no nosso querido Brasil, o gigante de pés de 

barro e cabeça de vento. Características que evidentemente se desdobram no 

mesmo grau sobre as camadas sociais, as instituições, os políticos e os 

intelectuais deste imenso e estúpido país571. 

                                                      
569 Idem. 
570 PEDROSA, Valter. “Adeus, PCB. Bandeira de luta é do PT. In: Voz da Unidade – Tribuna de Debates para o 

IX Congresso do PCB – Partido Comunista Brasileiro, n. 1 – 1991. p. 3. 
571 Idem. 
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No ambiente nacional, havia que se registrar os resultados do pleito eleitoral para a 

presidência da República, notadamente a expressiva votação recebida pelo candidato do Partido 

dos Trabalhadores, no primeiro e no segundo turnos. Bem como a constrangedora votação 

registrada pelo simpático e falante candidato do PCB, Roberto Freire, que apesar de ter sido 

considerado por algumas opiniões gratuitas como “o melhor”, recebera apenas 1% dos votos 

nacionais.  

Outro ponto a lamentar sobre os resultados das eleições de 1990 era com relação aos 

parlamentos estaduais e federal, já que “o pobre e inexpressivo PCB não teve nem a ousadia de 

levantar as vistas para os palácios dos governos estaduais”. Os esforços se concentraram na 

batalha para eleger alguns deputados, terminando com resultados melancólicos, sendo eleitos 

apenas três federais (PE, RJ e DF), enquanto o PT elegia 81 estaduais e 35 federais, mais do 

que dobrando suas bancadas. 

 Considerando as dolorosas e intoleráveis lições, bem como as decepções do movimento 

comunista internacional e nacional: a volta parcial ou total do sistema capitalista em quase todos 

os países do Campo Socialista; a lógica e oportuna mudança de nome do ex-Partido Comunista 

Italiano; a experiência do México, onde o PCM se dissolveu na frente de esquerda; os erros e 

desvios históricos; a inexpressividade eleitoral do “Glorioso”. Era chegada “a hora de arriar a 

trouxa e pedir arrego. Não dá para continuar”. 

Segundo o autor: 

 

A sorte é que podemos registrar hoje em dia o fato altamente promissor que 

foi o surgimento da nova força de esquerda concentrada na organização e na 

bandeira do Partido dos Trabalhadores (vermelha, por sinal). Não há por que 

vacilar, enrolar ou tergiversar sobre o caminho a ser seguido pelos tradicionais 

revolucionários brasileiros do Partidão (os que estão dentro, que são a minoria, 

como os que estão de fora, a incrível maioria)572. 

 

Em outro trecho, também amargo, apontou: 

 

Por cima da nossa arrogância fútil de Partido ungido por Lênin para defender 

a classe operária e o campesinato brasileiros (dos quais nunca recebemos 

credenciais ou delegação de autoridade), a verdade obriga a registrar que os 

próprios operários de vanguarda das indústrias instaladas no ABC paulista – 

com a indiscutível tolerância e mesmo a colaboração da classe dominante – 

conseguiram criar um partido que representa de fato o que sempre 

pretendemos representar. Realidade que se engrandeceu a partir de 1974 com 

o aparecimento messiânico, devidamente benzido pela Igreja Católica 

                                                      
572 Idem. 
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Romana (leia-se Comunidades Eclesiais de Base), de Lula e do Partido dos 

Trabalhadores. Aleluia, companheiros! Temos finalmente o proletariado 

organizado em partido político, como queriam Marx e Engels573. 
 

Ele também lembrou que a aprovação unânime, e por ampla maioria no Encontro 

Nacional, pela participação dos comunistas na CUT era por demais sintomática. A honra do 

novo caminho a seguir foi indicada pela vertente sindical do PCB, que deveria ser a mais 

autêntica e representativa do pensamento revolucionário. Diante dos argumentos irretorquíveis 

da realidade mundial e nacional, Pedrosa afirmou que os pecebistas eram forçados pelos deveres 

de coerência, honestidade e humildade política a propor a dissolução do velho e esclerosado 

Partidão, imediatamente ou durante a realização do 9º Congresso, programado para maio de 

1991. Com a indicação clara e oficial de que todos os militantes comunistas deveriam filiar-se 

ao Partido dos Trabalhadores, sem apelação ou condições: 

 

E nada de ufanismo, companheiros. Não se trata de mais uma bravata, como 

se fossemos abandonar o caquético PCB para “tomar de assalto a cidadela dos 

aliados”, como se poderia pensar e faz parte das nossas tradições. Vamos 

negociar com os petistas baseados em posição modestíssima, oferecendo-lhes 

a gloriosa tradição de luta dos “bolcheviques” brasileiros, o cabedal teórico 

dos nossos intelectuais, a coerência e a honestidade revolucionária que sempre 

foram um patrimônio inegociável dos heroicos membros do Partidão. Além 

da pequena bancada parlamentar de sete deputados, nada mais. Sabemos que 

seremos olhados com desconfiança a princípio, discriminados e hostilizados 

pelos místicos e sectários do PT, que naturalmente se julgam os donos da 

verdade, repetindo assim os velhos cacoetes que sempre tivemos durante 

setenta anos. O que exigirá de todos nós a necessária flexibilidade e 

compreensão para contornar esses obstáculos574. 

 

Aos comunistas do PCB, como velhos batalhadores em defesa da democracia, da 

educação para as massas e da reforma agrária para os camponeses, somente restava a única e 

honrosa alternativa: a fusão completa e sem pré-condições com o PT. Com a fundada esperança 

de que os petistas os aceitassem no seu partido. Suas palavras finais transpiravam melancolia: 

 

Adeus, PCB. O velho Partidão cumpriu seu papel histórico, inclusive 

contribuindo decisivamente com o próprio exemplo e seu sacrifício para o 

surgimento e afirmação de correntes populares, como o PT. O Glorioso está 

superado pelo tempo, condenado pela incapacidade teórica e prática, sem 

mencionar os terríveis e imperdoáveis erros cometidos durante toda a sua 

existência. A economia e a história nos impõem novas formas de luta, 

                                                      
573 Idem. 
574 Idem. 
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aceitemo-las. A nossa bandeira de luta está nas mãos do PT. Seremos mais 

uma facção dentro do partido, talvez a sétima. Saudações575. 

 

 Em julho de 1991, a Direção Regional de Alagoas divulgou um documento de discussão, 

tendo em vista o Encontro Estadual – que acabou por não se realizar – destacando que com a 

realização do IX Congresso Nacional, o PCB rompia definitivamente com toda a tradição 

autoritária a qual marcara a história do Movimento Comunista Internacional, particularmente 

depois da instalação do fenômeno do “stalinismo” na União Soviética, na década de 20576. 

Ao reconhecer o valor universal da democracia e afirmá-la como único caminho para a 

conquista e construção do socialismo naquela quadra histórica, estabelecendo a radicalidade 

democrática como traço permanente da ação prática do partido, o PCB havia saído à frente na 

crítica do chamado “socialismo real”, em crise como modelo de sociedade; na reavaliação da 

teoria e prática socialistas no Brasil e na busca de um novo caminho que compatibilizasse a 

utopia socialista e comunista com o mundo moderno. 

O documento, assinado pelo presidente estadual, Anivaldo Miranda, assinalou que, em 

consequência desta mudança de curso, o PCB vinha conhecendo profundas transformações 

também na prática interna do seu funcionamento, afirmando a democracia no esforço para 

reestabelecer em toda a linha o primado da ação e direção coletivas; o respeito pelas opiniões 

minoritárias; o exercício permanente da discussão e a ampla troca de ideias; o controle da ação 

dos órgãos dirigentes e outros instrumentos que garantiam a democracia interna. 

Entendendo esta busca da democracia interna como um processo em desdobramento, 

era importante reconhecer dois obstáculos que precisavam ser superados: de um lado, a 

democracia interna sofria com a persistência de vícios antigos como o golpismo, a centralização 

de decisões nas mãos de poucos dirigentes, o desrespeito às normas estatutárias e a intolerância. 

No outro extremo, era entendida erroneamente como “democratismo eclético” e inconsequente, 

que estabelecia a ausência de normas e regras comumente aceitas e coletivamente aprovadas 

como critério de democracia e liberdade individual, fazendo do culto da improvisação, do 

espontaneísmo e do voluntarismo um estilo permanente de atuação. 

No caso especifico de Alagoas, o PCB já havia dado passos concretos para romper com 

a herança do autoritarismo stalinista, excluindo de sua prática qualquer vestígio de disciplina 

fanática ou impositiva e estabelecendo a ampliação de sua direção coletiva, a busca de novas 

                                                      
575 Idem. 
576 “PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO”/DIREÇÃO REGIONAL DE ALAGOAS/ENCONTRO 

ESTADUAL DE ORGANIZAÇÃO/DOCUMENTO I In: Comunicações Internas. BDMR, APA, CGMM, Série 

Partidos Políticos, Subsérie PCB. 
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formas de organização na base, a ampliação do direito de voto dos militantes, estimulando, 

sempre que possível, assembleias com participação direta e voto direto e individual dos 

membros do partido, maior frequência das conferencias e encontros estaduais encarregados da 

renovação e balanço crítico do trabalho de direção. Em determinada altura de sua exposição, 

Miranda fez uma ressalva: 

 

Ocorre, porém, que, se esse rompimento com o autoritarismo conservador 

representou um avanço substancial na busca de um novo modelo de partido, o 

mesmo avanço não se verificou, entretanto, na assimilação, pelo conjunto do 

partido, dos novos métodos de democracia interna. Em outras palavras, o PCB 

já descartou há muito tempo os vícios da disciplina autoritária, mas não 

conseguiu substituir, na prática cotidiana dos seus militantes e dirigentes, essa 

disciplina autoritária pela nova forma de disciplina, a DISCIPLINA 

DEMOCRÁTICA, CONSCIENTE E RESPONSÁVEL577. 

 

Para ele, em certo sentido, estava havendo confusão entre democracia interna e falso 

democratismo, este último responsável por fenômenos de desorganização, voluntarismo 

exacerbado, falta de sistemática e continuidade no trabalho, ausência de planejamento, contínuo 

repasse de responsabilidades, enfim, falta de eficácia na ação geral do PCB-AL em termos de 

seu crescimento e consolidação. Tais fenômenos negativos representavam desperdício enorme 

de esforços políticos mal aproveitados. Criavam o contraste entre crescimento positivo da 

influência do PCB-AL no seio do movimento de massas e aumento do prestígio político entre 

a população, com o péssimo poder de canalização deste capital simbólico em termos de 

organização partidária. 

 Miranda alertava que sair do processo da disciplina autoritária ou doutrinária para a 

disciplina consciente nos marcos da ampla democracia interna exigia tempo, paciência e 

espirito pedagógico. Neste sentido, uma das principais questões a enfrentar era determinar a 

causa principal da resistência ao trabalho organizado. A seu ver, essa causa principal residia na 

persistente incompreensão do papel do partido, da importância do PCB na sociedade. 

Fruto de uma fraqueza no que dizia respeito ao trabalho de educação político-ideológica 

de seus militantes e quadros dirigentes, essa incompreensão do papel do partido político, em 

geral, e do PCB em particular – como as organizações mais complexas e mais importantes no 

quadro do processo social – levava alguns membros a uma subestimação e não priorização do 

trabalho cotidiano partidário, o que prejudicava enormemente a consolidação do projeto de 

crescimento do PCB. 
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Para ele, 

 

Sem compreender que o partido é uma espécie de “Estado Maior” das lutas 

sociais, o instrumento que generaliza e intercambia as experiências destas 

lutas, a ferramenta que explicita os seus objetivos gerais é capaz de coordenar 

a ação comum por estes objetivos, será difícil convencer os nossos 

companheiros da necessidade de conjugar e articular as ações de massas com 

o correto trabalho de fortalecimento do projeto partidário. Em segundo lugar, 

precisamos combater a visão simplista e empobrecida que vê no partido 

apenas o instrumento eventual das campanhas eleitorais, da solidariedade aos 

movimentos de massas, de propaganda e agitação das ideias democráticas e 

socialistas578. 

 

Não podemos deixar de mencionar o aspecto contraditório da sua explanação. Em um 

documento em que elogia a democratização em todos os níveis partidários, afirma 

categoricamente que o Partido é uma “espécie de Estado Maior”, nos parece, no mínimo, 

paradoxal. 

Prosseguindo com a caracterização, Miranda aponta que O partido era – ou deveria ser 

– muito mais que isso. E como qualquer outra forma de organização social que almejava a 

eficiência, deveria ser encarado à luz dos avanços científicos na área da administração. Ou seja, 

se fazia necessária uma racionalização burocrática da agremiação, e não podemos deixar de nos 

questionar: antes ou depois do seu conteúdo programático?  

Para ele, muito mais do que qualquer outra entidade de massas, tipo sindicatos, 

associações, o partido, além da ação reivindicatória, tinha projeto de poder e, por isso, raio de 

ação e amplitude como organismo social que exigia infinitamente mais organização e disciplina 

consciente dos seus membros. Sem compreender que o conjunto das lutas sociais não levaria 

jamais a profundas transformações sociais, a modificações marcantes na correlação de poder e 

a modificações na essência do regime político em favor da democracia e dos trabalhadores, sem 

o concurso do partido ou partidos perfeitamente identificados com estas lutas, não se poderia 

resolver a permanente crise de organização vivenciada. 

Em suas palavras: 

 

A cultura do espontâneo, da extremada improvisação, do voluntarismo 

inconsequente, do desprezo pelo cumprimento de horários, da quebra de 

compromissos políticos, da resistência à crítica fraterna, da transferência de 

responsabilidades, do sistemático pessimismo no trabalho político e tantos 

outros traços negativos que incidem sobre o nosso trabalho, é compreensível 

como produto social mais amplo, mas incompatível para os membros de um 
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partido político que se propõe objetivos  tão complexos e difíceis como nosso 

caso concreto579. 

 

Como resultante dessa cultura da desorganização, muitas distorções iam se cristalizando 

como a tendência de resolver tudo no “assembleísmo” de última hora, em detrimento das 

reuniões setoriais sistemáticas; a tendência a cobrar tarefas, mas resistir à prestação de contas 

do cumprimento destas mesmas tarefas; a tendência de cultivar o “presidencialismo”, 

atribuindo ou delegando de fato ao presidente do partido ou órgãos dirigentes centrais todo o 

poder de iniciativa e responsabilidades do dia-a-dia prejudicando a descentralização do trabalho 

e a formação de novos quadros. 

Toda esta mentalidade do falso democratismo – que terminava de fato conduzindo ao 

não comprometimento real com a solução dos problemas – encontrava sua expressão mais 

acabada, por exemplo, na questão financeira, levando a maioria esmagadora dos companheiros 

e companheiras a resistirem à ideia de colocar a contribuição partidária como prioridade e, mais 

grave ainda, subestimarem a necessidade de fazer do trabalho de finanças junto aos amigos e à 

população uma tarefa absolutamente indispensável de cada militante individualmente, não 

importando sua capacidade maior ou menor de contribuição neste processo. 

Conjugada com esta incompreensão da importância do trabalho financeiro estava a 

atitude de não assumir de fato na vida cotidiana – o que prejudicava o trabalho diário de cada 

membro do PCB quanto à valorização da imprensa do partido e a venda do jornal – a 

assimilação da linha política do PCB e sua defesa e propaganda cotidianas, o trabalho de 

recrutamento de novos militantes, a construção, enfim, de novas organizações do PCB. 

Em sua conclusão, afirmou que, se por um lado a conquista da democracia interna 

possibilitou a superação dos velhos e rígidos esquemas de organização de base, por outro lado 

não conduzia a uma atitude de busca e encontro de formas novas e mais eficientes desta mesma 

organização. Neste sentido, algumas organizações de base do PCB-AL – especialmente em 

algumas categorias de trabalhadores e ramos de atividade –, ao invés de avançarem, chegaram 

mesmo a regredir em seu trabalho. 

Essa longa exposição de Anivaldo Miranda é um pouco ilustrativa do impasse do Partido 

naquele início de década: conciliar uma imperiosa adequação aos impasses nacionais e 

internacionais com o instrumental político acumulado ao longo de sete décadas. 

Ao final do 9º Congresso, Dulce Pandolfi aponta que nenhum dos dois grupos, mesmo 

naquele momento de crise, queria abdicar do patrimônio histórico construído ao longo de sete 
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décadas. Tal patrimônio, contudo, era reconhecido através de diferentes dimensões pelos 

grupos em disputa580. Com o colapso final da União Soviética em novembro de 1991, um novo 

Congresso, o 10º, foi convocado para janeiro de 1992, oportunidade na qual a sigla do PCB foi 

alterada para Partido Popular Socialista – PPS e o instrumental simbólico, a foice e o martelo, 

foram aposentados pelo grupo dirigente581. 

 

 *          *         * 

 

 Em julho de 1992, Roberto Freire veio a Maceió para participar de uma formatura na 

Universidade Federal de Alagoas. Na oportunidade, ajudou a promover a candidatura do 

jornalista Régis Cavalcante, único candidato a vereador por seu partido, o PPS, ex-PCB. Em 

entrevista a veículos de imprensa locais, Freire afirmou que a doutrina marxista-leninista estava 

definitivamente enterrada dentro de seu partido: “A mudança no nome da sigla partidária foi 

uma consequência das mudanças na conjuntura mundial, ocorridas nas últimas décadas, como 

também um resultado da autocrítica sobre a prática comunista nos países do leste europeu”582 

afiançou, lembrando que a queda do Muro de Berlim foi o marco que fez acelerar a 

concretização das mudanças das doutrinas comunistas – que já vinham, paulatinamente, 

acontecendo há muitos anos. 

Segundo Freire, a mudança na sigla já havia começado a surtir resultados. Garantiu que 

o PPS já tinha uma base partidária maior que a que tinha “o velho e caduco PCB”, mas continua 

sendo defensor do socialismo – com críticas severas ao capitalismo. Ponderou que a 

democracia, na concepção dos antigos militantes do PCB, agora militantes do PPS, não estava 

mais doutrinariamente calcada em cima das classes sociais. “A bandeira da Ditadura do 

Proletariado caiu por terra”, afirmou. 

Freire era candidato a prefeito de Recife, por uma Frente única de oposição que estava 

em processo de formação. Mas, como ocorria em Alagoas, o acordo entre os oposicionistas não 

estava fácil de ser realizado. De fato, o que o PPS herdou do PCB em terras alagoanas foram 

derrotas nos pleitos eleitorais. 

 

                                                      
580 PANDOLFI, Dulce. Camaradas e Companheiros. Op. cit., p. 241. 
581 O grupo minoritário conseguiu resgatar o registro junto a Justiça Eleitoral em 1996 e continua utilizando o 

instrumental partidário até o presente. 
582 PIMENTEL, Mônica. “Para Freire, partido já sepultou teoria marxista-leninista” In: Jornal de Alagoas. Maceió, 

16/05/1992, s/p. 
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7 PALAVRAS FINAIS – UM SOCIALISMO POSSÍVEL 

 

 A experiência do PCB ao longo da década de 1980, vista de longe hoje pelos seus atuais 

mandatários,583 afirma que devido à perseguição incessante que o partido sofrera durante a 

maior parte da sua existência, resultou na adoção das teses do grupo – hoje taxativamente 

chamado de “liquidacionista” – encabeçado por Giocondo Dias, Salomão Malina e, finalmente, 

Roberto Freire, estes responsáveis pela capitulação dos pressupostos do marxismo-leninismo, 

capital teórico e político do partido da classe operária. 

 Ignorando as trilhas controvertidas percorridas pelo PPS, o que cabe aqui é a atenção à 

postura política do PCB analisada ao longo deste trabalho. Revelando uma sensibilidade rara 

política em relação ao meio no qual se encontrava, os comunistas, ao assumirem as perspectivas 

do reformismo como um caminho possível para a transformação da sociedade brasileira, 

demonstravam chegar a uma maturidade um pouco tardia. Decididos a mergulharem fundo no 

mundo real da política, assumiram uma postura de combate cimentada na ideia de unidade 

contra a ditadura a qual, de certa maneira, foi coroada de êxito. Se o Partido não conseguiu 

colher os louros desta vitória, isso se deve ao alto custo pago pela política de unidade, posto 

que essa se dava sob a direção da classe dominante.  

Concebida como uma estratégia para garantir a mudança de regime, de ditadura para 

uma democracia formal, essa unidade não visava mudanças econômico-sociais mais de fundo, 

o que era efetivamente o interesse das camadas populares e, em tese, do PCB, já que este seria 

o partido da classe operária. Ao submeter as outras demandas à unidade sob direção da 

burguesia, os pecebistas abriram mão dos seus objetivos de fundo, sendo, nesse processo, não 

reconhecido pelas massas populares, pela classe operária, como o seu instrumento, como sua 

direção. 

 Como demonstrado ao longo do trabalho, o PCB viveu experiências em chaves 

dicotômicas, ainda que não de todo excludentes, durante os anos 1980. Na primeira metade da 

década, encontrava-se ilegal e com os grilhões da Ditadura a lhe cercear as tímidas iniciativas 

as quais se propunha; depois de 1985, restabelecido o regime democrático, o Partido se viu 

lançado em um mundo em que não conseguiu colocar em prática as suas concepções de 

organização comunista. Em outra chave, experimentou uma incisiva inserção na esfera político-

                                                      
583 Em 2012, por ocasião do aniversário de 90 anos de fundação do PCB, o então Secretário Político Ivan Pinheiro 

afirmou que como parte de sua "reconstrução revolucionária", o Partido estava fazendo uma séria autocrítica das 

suas ilusões na democracia burguesa nos anos 50 e 60 e de suas alianças com as forças liberais na década de 80. 

A intervenção pode ser acompanhada no Youtube através do endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=rQvxUofTgDg  
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eleitoral – sem, no entanto, obter sucesso nas campanhas que disputou – ao mesmo tempo em 

que sua aceitação junto aos movimentos sociais e ao sindicalismo se dissipava agudamente. Os 

anos de crise dos regimes comunistas na Europa Oriental adicionaram componentes 

dilacerantes à agonia dos pecebistas. 

 Dito isto, procuramos apontar as estratégias do PCB, a nível nacional e estadual, para 

enfrentar as demandas que se apresentaram ao longo do período, bem como as respostas, e 

porque não incompreensões, formuladas por seus militantes. Nossa explanação seguiu o 

caminho de reconstituir a atuação do Partido no mundo político brasileiro e mais que isso, a 

luta dos pecebistas para se integrarem ao sistema da política institucional. Especificamente 

sobre o PCB alagoano, esquadrinhamos a sua reorganização e os obstáculos enfrentados pela 

organização para influir em uma cena radicalmente diferente daquela que a agremiação 

experimentara antes do Golpe de 1964. Nesse ponto, os limites da historiografia alagoana sobre 

os anos 1980 e a história das esquerdas no estado puderam avançar mais um passo. 

 Capturados por nós no ato final da sua trajetória, os comunistas brasileiros – e os 

alagoanos, por conseguinte, – assim como os Buendía de Macondo, cuja saga foi brilhantemente 

narrada por Gabriel García Márquez, parecem constituir aquelas estirpes às quais, seja na 

realidade ou na ficção, jamais será dada uma segunda chance sobre a Terra. 
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