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Resumo 
 

A presente tese visa analisar a campanha Diretas Já, relacionando-a com a 
transição brasileira da ditadura militar para a democracia burguesa. Parte de uma 
definição marxista do Estado capitalista, da forma de Estado e de regime político, 
para, com fundamentação nessa concepção teórica, analisar a campanha Diretas 
Já. Seu objetivo é reconstruir a trajetória da campanha bem como a atuação das 
classes sociais e dos partidos políticos, buscando demonstrar como a oposição 
burguesa, ao dirigir a campanha, impôs uma forma de organização, canalizando 
todo o processo de luta para o Congresso Nacional com um único objetivo, a 
aprovação da emenda Dante de Oliveira. Pretende-se demonstrar, neste trabalho, 
como a forma de organização da campanha Diretas Já, imposta pela oposição 
burguesa e aceita pelos partidos de esquerda e pelas centrais sindicais, impediu que 
o movimento operário e popular pudesse utilizar formas de luta que confrontassem o 
capital e o trabalho. Partindo de uma concepção marxista de democracia e 
cidadania, esta tese busca demonstrar os limites das análises institucionalistas, as 
quais afirmam que a campanha Diretas Já foi o renascer da sociedade civil e da 
cidadania, consubstanciando uma ampliação dos direitos políticos e sociais. 
 
Palavras chave: eleições diretas, transição política, democracia, poder político, 
relações de classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
This thesis aims to analyze the campaign Diretas Já linking it to the Brazilian 
transition from military dictatorship to bourgeois democracy. We start from a Marxist 
definition of theState capitalist,the form of and political regime State, for from this 
theoretical concept to analyze the campaign Diretas Já. It is our goal to reconstruct 
the trajectory of the campaign, as well as the role of social classes and political 
parties to demonstrate how the bourgeois opposition leads the campaign, imposed a 
form of organization, filter  the whole process of struggle for the Congress, with as 
single focus, the approval of the Dante de Oliveira amendment. We intend to 
demonstrate how the form of campaign organization Diretas Já imposed by the 
bourgeois opposition and accepted by the left parties and unions, prevented the labor 
movement and could use popular forms of struggle that confront capital and labor. 
From a Marxist conception of democracy and citizenship, we demonstrate the limits 
of institutionalist analysis, which state that the Diretas Já has been the rebirth of civil 
society and citizenship, consolidating an expansion of political and social rights. 

 
Keywords: direct elections, political transition, democracy, political power, class 
relations. 
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ABC Paulista – Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, 

cidades da Grande São Paulo que concentram a maior parte das indústrias 

automobilísticas do país 

Abdib - Associação Brasileira da Indústria de Base 

ABI – Associação Brasileira de Imprensa 

Abinee - Associação Brasileira da Indústria de Aparelhos Elétricos e Eletrônicos 

AI-5 – Ato Institucional Número 5 

ANDES – Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior 

BNDE - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

CACEX – Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil 

CDE – Conselho de Desenvolvimento Econômico 

CDI – Conselho de Desenvolvimento Industrial 

Cici - Centro das Indústrias das Cidades Industriais 

CMN – Conselho Monetário Nacional 

CNBV - Comissão Nacional das Bolsas de Valores 

CNI - Confederação Nacional da Indústria 

CONCLAT – Conferência Nacional da Classe Trabalhadora 

CUT – Central única dos Trabalhadores 

DOPS – Delegacia de Ordem Política e Social 

EMBRAMEC – Mecânica Brasileira S/A 

EmFA – Estado Maior das Forças Armadas 

FAMERJ - Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro 

FIBASE – Financiamento de Insumos Básicos 

FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

FINAME – Financiamento de Máquinas e Equipamentos 

FMI – Fundo Monetário Nacional 

FSP – Folha de São Paulo 

IBRASA – Investimentos Brasileiros S/A 

IMBEL - Indústria de Material Bélico do Brasil 

JK – Juscelino Kubitschek 

LSN – Lei de Segurança Nacional 

MAF – Movimento de Arregimentação Feminina 



 

 

MDB – Movimento Democrático Brasileiro 

MPC – Modo de Produção Capitalista 

MR-8 – Movimento Revolucionário 8 de outubro 

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

OPEP – Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

PCB – Partido Comunista Brasileiro 
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Cronologia das principais manifestações da campanha Diretas Já 
 

 Dia/mês/ano Cidade Estado Pessoas participantes 

1 15/06/1983 Goiânia GO 15 mil 

2 27/11/1983 São Paulo SP 15 mil 

3 05/01/1984 Olinda PE 15 mil 

4 12/01/1984 Curitiba PR 50 mil 

5 20/01/1984 Salvador BA 15 mil 

6 21/01/1984 Vitória ES 10 mil 

7 25/01/1984 São Paulo SP 300 MIL 

8 26/01/1984 João Pessoa PB 10 mil 

9 26/01/1984 Santos SP 6 mil 

10 27/01/1984 Olinda PE 30 mil 

11 29/01/1984 Maceió AL 20 mil 

12 14/02/1984 São Luís MA 15 mil 

13 14/02/1984 Rio de Janeiro RJ 50 mil 

14 17/02/1984 Recife PE 12 mil 

15 18/02/1984 Manaus AM 6 mil 

16 19/02/1984 Capão da Canoa RS 50 mil 

17 19/02/1984 Osasco SP 25 mil 

18 20/02/1984 Cuibá MT 15 mil 

19 23/02/1984 Belo Horizonte MG 300 mil 

20 25/02/1984 Taguatinga DF 1 mil 

21 26/02/1984 Aracaju SE 30 mil 

22 29/02/1984 Juiz de Fora MG 30 mil 

23 08/03/1984 Anápolis GO 20 mil 

24 21/03/1984 Rio de Janeiro RJ 200 mil 

25 23/03/1984 São B. do Campo SP 20 mil 

26 24/03/1984 Campo Grande MS 40 mil 

27 02/04/1984 Londrina PR 50 mil 

28 04/04/1984 Recife PE 80 mil 

29 06/04/1984 Natal RN 50 mil 

30 07/04/1984 Petrolina PE 30 mil 

31 10/04/1984 Rio de Janeiro RJ 1 milhão 

32 12/04/1984 Goiânia GO 24 mil 

33 13/04/1984 Porto Alegre RS 200 mil 

34 16/04/1984 São Paulo SP 1,5 milhão 

 Total   4.234.000 
Fontes: Folha de S. Paulo, Revista Veja, LEONELLI & OLIVEIRA, 2004. 

 

 

 

 

http://www.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/memoria-e-historia/exposicoes-virtuais/cronologia-diretas-ja
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Introdução 

O interesse fazer uma pesquisa sobre a campanha Diretas Já surgiu em 

1996, por sugestão do professor Lúcio Flávio de Almeida. O tema nos pareceu 

bastante interessante, pois, no Trabalho de Conclusão de Curso da graduação, 

havíamos estudado a atuação do Partido Comunista do Brasil durante a ditadura 

militar (1964-1985) e já tínhamos nos defrontado com a necessidade de estudos 

sobre a referida campanha. 

Entretanto, nossa trajetória de trabalho e de militância acabou nos 

conduzindo, no Mestrado, ao estudo das reformas educacionais promovidas pelo 

governador do estado de São Paulo Mário Covas (1995-1998). No primeiro ano da 

reforma educacional (1995), atuávamos como professor do Ensino Básico na rede 

estadual paulista e vivenciamos o desmantelamento de uma forma de organização 

escolar que estava em vigor desde 1971 e que agrupava as escolas desde a 1ª série 

do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. A reforma realizada na 

gestão Mário Covas separou o Ensino Fundamental I (1ª a 4ª) do Ensino 

Fundamental II (5ª a 8ª) e do Ensino Médio, colocando, muitas vezes, crianças e 

adolescentes em escolas bastante distantes umas das outras, o que acarretou 

sérios problemas para as famílias assim como para o processo pedagógico. Entre 

1998-2000, elaboramos e defendemos nossa dissertação de Mestrado sobre o tema 

acima descrito. 

No período de 1999 a 2006, intensificamos nossa militância sindical na 

APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), o 

que, após a conclusão do Mestrado, acabou por nos afastar da universidade. 

Porém, esse afastamento não impediu que continuássemos os estudos, 

principalmente participando do NEILS (Núcleo de Estudos de Ideologia e Lutas 

Sociais), coordenado pelo professor Lúcio Flávio de Almeida, o que permitiu que, no 

ano de 2005, começássemos a pensar na realização do doutorado. Mais uma vez o 

tema das diretas surgiu com força e, após algumas conversas com nosso atual 

orientador, decidimo-nos pelo tema, apresentamos o projeto para seleção de 

Doutorado em 2006 e, com a aprovação retomamos as atividades acadêmicas em 

2007. 
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Ao nos debruçarmos sobre o tema das Diretas Já, percebemos que, apesar 

de a campanha ter mobilizado milhões de pessoas em gigantescas manifestações 

de rua, todos os esforços foram encaminhados apenas para a aprovação da emenda 

Dante de Oliveira, a qual propunha eleições diretas para a Presidência da República 

em 1985, no Congresso Nacional. 

A partir dessa constatação, elaboramos a pergunta que norteou nossa 

trabalho: por que uma campanha que mobilizou milhões de pessoas, em sua maioria 

trabalhadores, muitos ligados ao movimento operário e popular, ficou restrita à luta 

parlamentar nos marcos de um regime ditatorial? 

A partir da pergunta acima, buscamos analisar algumas obras que tiveram, 

como objeto específico de análise, a campanha Diretas Já. Encontramos uma 

pequena quantidade de trabalhos que se debruçaram sobre esse tema. A maioria 

das obras que analisam o período 1974-1985 tem como tema central a transição da 

ditadura militar para a democracia (burguesa), mas não dedica à campanha análises 

muito aprofundadas. 

As obras que têm como tema a campanha Diretas Já não respondem à nossa 

pergunta, pois analisam a campanha como um renascer da sociedade civil e um 

resgate da cidadania. Adotando uma perspectiva institucionalista, essas obras 

deixam de captar o papel das classes sociais e do Estado na condução da 

campanha, o que, ao nosso ver, induz à avaliação da campanha Diretas Já como 

mais um passo vitorioso na trajetória linear da “sociedade civil” rumo à democracia. 

Partindo de uma certa concepção marxista do Estado capitalista, buscamos 

aprofundar o debate sobre a forma de Estado e de regime político. É o que fazemos 

no capítulo 1, ao debatermos as teses institucionalistas sobre a transição da ditadura 

militar para a democracia burguesa. 

Adotando as definições de Poulantzas (1971) a respeito do Estado capitalista, 

tentamos demonstrar os limites das análises institucionalistas acerca da transição 

brasileira (1974-1985), para, posteriormente, construirmos nossa análise, situando 

as lutas de classe como elemento central desse processo. Com este objetivo 

procuramos resgatar o papel do Estado, da classe dominante e de suas frações, 
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assim como das classes populares na crise final da ditadura militar e no complexo 

processo de ... de uma democracia burguesa muito peculiar. 

No capítulo 2, a partir de matérias de jornais, revistas e da obra de Domingos 

Leonelli e Dante de Oliveira, Diretas já: 15 meses que abalaram a ditadura1, 

buscamos reconstruir a trajetória e a forma de organização da campanha, pois, para 

nós, a oposição burguesa dirigiu a campanha Diretas Já, a partir do modo de 

organização que imprimiu a ela. Buscamos reconstruir: como se deu a organização 

da campanha; como foi financiada a montagem da estrutura das gigantescas 

manifestações; quais foram os principais oradores; o que a imprensa burguesa 

privilegiou nesses discursos; qual o papel exercido pela imprensa burguesa na 

organização/direção da campanha; qual o papel dos partidos políticos e das 

entidades (centrais sindicais e sindicatos) de representação dos trabalhadores na 

organização da campanha; qual a reação e estratégia do governo em relação à 

campanha. 

No capítulo 3, retomamos o debate teórico acerca da transição brasileira da 

ditadura militar para a democracia, partindo da concepção que norteia nosso 

trabalho e tendo como foco as obras que tratam especificamente da campanha 

Diretas Já. É nosso objetivo fazer a crítica às análises institucionalistas que 

consideram a campanha Diretas Já como um movimento de resgate da sociedade 

civil e da cidadania. Para tanto, buscamos demonstrar que a forma de organização 

da campanha e a não aprovação da emenda Dante de Oliveira no Congresso 

Nacional impuseram uma dura derrota ao movimento operário e popular no que 

concerne à ampliação da cidadania política e social. 

 

 

  

 

                                                           
1
 Essa obra é importante para a descrição/análise da campanha Diretas Já, pois os autores além de 

serem deputados federais pelo PMDB na época da campanha, sendo o segundo autor da emenda 
constitucional que propunha eleições diretas para 1985, trazem relatos e entrevistas de pessoas 
chaves no processo de organização/direção da campanha. 
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Capítulo 1 - Da ditadura militar à democracia burguesa 

 

O objetivo central deste capítulo é discutir algumas teses sobre a transição da 

ditadura militar para a democracia burguesa brasileira, a fim de, posteriormente, 

submetê-las a uma crítica marxista, com base na conceituação do Estado capitalista 

elaborada por Nicos Poulantzas (1971). Buscaremos uma compreensão mais ampla 

de tal processo, relacionando-o as lutas de classes na formação social brasileira. 

 

1.1 O debate teórico acerca da transição brasileira da ditadura para a 

democracia burguesa 

 

Analistas, como Skidmore (1988) e O‟Donnell (1988), afirmam que o processo 

de democratização do Brasil, no período de 1974-1985, foi obra dos militares 

moderados, como o Presidente da República, general Ernesto Geisel (1974-1979) e 

seu principal assessor, general Golbery do Couto e Silva. 

Skidmore afirma que a meta do governo Geisel “era o retorno à democracia, 

embora de uma variedade indefinida”. Para ele, Geisel estava sendo “fiel à visão de 

Castelo Branco: a Revolução de 1964 devia, após um limitado período 

governamental de emergência, conduzir a um pronto retorno à democracia 

representativa” (SKIDMORE, 1988, p. 320-321). 

Para O‟Donnell e Schmitter, a transição brasileira foi marcada pela 

liberalização iniciada pelos militares, que conduziram o processo, alterando as 

regras do jogo quando necessário, mas com vistas a um fim, que era a 

redemocratização do país. Era importante que o papel das oposições fosse 

moderado, pois se evitariam retrocessos na transição do regime autoritário para a 

democracia. É como se disséssemos que, se todos colaborassem o regime se auto-

transformaria, passando da liberalização para a democratização. Os dois autores 
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explicitam que consideram o processo de democratização sob o ângulo estritamente 

político-institucional. Segundo eles existe 

 [...] uma espécie de mínimo procedural que os autores contemporâneos 
consentiriam em considerar elementos necessários da democracia política. 
Voto secreto, sufrágio universal, eleições regulares, competição 
interpartidária, reconhecimento das associações voluntárias e 
responsabilidade executiva dos governantes são elementos desse 
consenso no mundo contemporâneo (O‟DONNELL & SCHMITTER, 1988, p. 
25). 

A partir da instauração do regime democrático, como acima descrito, é 

possível, mas não inevitável, passar à busca da socialização, o que para os autores 

significa buscar a “democracia social”. Esta consistiria, fundamentalmente em 

transformar todos os membros da comunidade política em “cidadãos-atores com 

direitos iguais e obrigações iguais que decidem sobre as ações” (Ibidem, p. 31) das 

instituições da sociedade. Também faz parte da socialização outro processo que os 

autores associam à “democracia econômica”: “a garantia de iguais benefícios à 

população, em termos dos bens e serviços gerados pela sociedade” (Ibidem, p. 31). 

Com base nas formulações acima, O‟Donnell (1988) destaca que, na América 

Latina, existiram duas formas de regime autoritário. De um lado, os regimes 

altamente destrutivos e repressivos e, de outro, aqueles com grande crescimento 

econômico e menos repressividade. O Brasil se enquadraria neste segundo caso, o 

que levou os militares a terem um importante papel no processo de democratização 

e também contribuísse para forte presença castrense no governo da “Nova 

República”. 

Segundo Maria D‟Alva Kinzo, o acirramento dos conflitos dentro das Forças 

Armadas e o restabelecimento de certa normalidade eleitoral, em 1974, 

influenciaram o curso da distensão política. O crescimento da “repressão policial, 

empreendida pela linha dura no comando militar de São Paulo, em 1975-76, foi 

claramente uma reação à política de liberalização de Geisel”. As eleições de 1974 

demonstraram que o regime ditatorial, apesar de seu ótimo desempenho econômico 

durante o período do “milagre”, não tinha apoio popular e que o MDB, partido criado 

artificialmente pelos militares para ser a oposição consentida, “havia se tornado um 

instrumento efetivo de oposição democrática, a ser utilizado não apenas na arena 

eleitoral, mas também no processo político mais amplo” (KINZO, 2001, p. 5). 
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No artigo O “Brasil autoritário” revisitado: o impacto das eleições sobre a 

abertura, Bolivar Lamounier resgata a importância, na sociedade brasileira, de 

legados liberais. O autor observa que a maioria dos cientistas, ao analisar os 

processos políticos no Brasil, dá maior destaque ao caráter autoritário da sociedade 

brasileira. Lamounier reconhece a existência desse autoritarismo. Entretanto, 

ressalva que a sociedade brasileira “abriga importantes componentes liberais, não 

sendo concebível, entre nós, a legitimação em termos duradouros de um sistema 

autoritário, muito menos de uma autocracia repressiva como a que se configurou na 

era Médici” (LAMOUNIER,1988, p. 122/123). 

Levando em conta esse componente liberal, o autor afirma que as eleições de 

1974 foram um termômetro para a verificação dos descontentamentos com o regime 

militar e, ao mesmo tempo, uma sinalização da necessidade de mudanças. Esses 

sinais “[...] impulsionaram a organização de oposições variadas em um partido 

político (o MDB) e reforçaram a disposição inicial do governo Geisel de implantar um 

projeto de liberalização controlada, que encontrava resistências nos setores mais 

intransigentes do regime” (Ibidem, p. 122). 

Segundo Lamounier, o calendário eleitoral tem papel fundamental na 

transição brasileira, pois, mantidas as eleições, mesmo com toda manipulação 

realizada pelos governos militares, elas – as eleições – serviram como 

demonstração de descontentamentos para com o regime militar e de organização do 

partido da oposição, o MDB. Esse processo teve seu coroamento nas eleições de 

1982, pois 

A eleição de dez governadores oposicionistas e a perda pelo governo da 
maioria absoluta na Câmara dos Deputados deu ao sistema político um 
caráter (como sugere Juan Linz) aproximadamente diárquico e elevou 
substancialmente o nível do confronto no que diz respeito à própria 
sucessão presidencial. Embora a representação parlamentar do PDS e os 
meios coercitivos ainda à disposição do Executivo tenham sido suficientes 
para deter a primeira grande ofensiva oposicionista pelo imediato retorno às 
eleições diretas, em abril de 1984, não resta dúvida de que o processo de 
abertura atingiu um novo patamar, na medida em que se desfez o 
monopólio governamental da iniciativa político-institucional (Ibidem, p. 124). 

Para o autor, o processo de abertura (1974-1984) teve como base a 

negociação entre governo e oposição, processo no qual os dois lados tiveram 

ganhos. A oposição ganhou, ao constituir-se como força político-eleitoral, obtendo 
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“do governo, em 1979, a lei de anistia, o fim dos poderes excepcionais 

consubstanciados no Ato Institucional nº 5, e o próprio retorno ao pluralismo 

partidário”. O governo ganhou, ao livrar-se gradualmente dos “excessos repressivos 

que haviam comprometido seriamente a imagem internacional do país”. A 

normalização progressiva resgatou a legitimidade perdida pelos “excessos 

repressivos”, revitalizando “a autoridade governamental (no governo Geisel e nos 

primeiros três anos do governo Figueiredo)” (Ibidem, p.125), na medida em que, 

nesse período, o governo foi identificado como agente do projeto de normalização. 

Para iniciarmos a crítica aos autores acima apresentados, recorremos às 

formulações elaboradas por Gabriel Vitullo. Para este a grande quantidade de 

análises elaboradas a respeito dos processos de transição de regimes autoritários 

para a democracia na América Latina, levaram autores como Guilhot e Schimitter a 

afirmar que  

[...] esses esforços acabaram constituindo a subdisciplina dedicada aos 
estudos da democratização ou, inclusive, sempre segundo esses autores, 
teriam dado origem a duas novas subdisciplinas estreitamente inter-
relacionadas: a “transitologia” e a “consolidologia”, que por sua vez, têm 
proporcionado continuidade lógica à sequência iniciada pelos estudos sobre 
os regimes autoritários e sua decomposição e ainda têm convertido a 
restauração e estabilização das instituições democráticas em um dos 
principais objetos de investigação politológica na e sobre a América Latina 
dos últimos tempos (VITULLO, 2001, p. 53). 

Entre as diversas críticas apontadas às análises dos transitólogos, 

gostaríamos de destacar, com Vitullo, que os cientistas políticos ligados a essa 

corrente analítica atribuem grande importância ao papel desempenhado pelas 

lideranças políticas nos processos de transição dos regimes autoritários para o 

regime democrático. Segundo o autor 

O fato de dedicar atenção e responsabilizar pelos processos de 
transição e democratização só as ações estratégicas, as condutas racionais 
e a habilidade de certos indivíduos, traz atrelado um poderoso viés elitista. 
A necessidade de resgatar e dar maior atenção às variáveis estritamente 
políticas – antes não tidas em conta – não pode autorizar que a 
democratização seja vista apenas como o resultado de uma eleição ou 
opção estratégica das elites dirigentes, omitindo o restante da sociedade, os 
setores populares e a própria história, como fica manifesto na coletânea de 
Higley e Gunther (1992), cujo objetivo primordial parece ser o de adotar o 
compromisso das elites como pré-condição fundamental para a 
consolidação da democracia (Ibidem, p. 56). 
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Consideramos acertada a análise de Vitullo quando este afirma que as 

análises que privilegiam uma abordagem elitista, como apontadas acima, 

desconsideram “os fatores estruturais” e impedem “o entendimento da situação 

sócio-política em toda sua complexidade” (Ibidem, p. 57). 

Outra crítica importante realizada por Vitullo aos transitólogos diz respeito ao 

etapismo. Como demonstramos anteriormente, para os transitólogos primeiro deve-

se institucionalizar a democracia política para posteriormente tentar alcançar a 

democracia social e econômica. Segundo Vitullo, o 

[...]etapismo ou leitura seqüencial da realidade acaba consumando uma 
profecia autocumprida, segundo a qual a política institucionaliza-se de 
maneiras que desvalorizam, de modo sistemático, a dimensão participativa 
da democracia – o que depois é utilizado para justificar os mecanismos que, 
em boa medida, provocam essa apatia, esse desinteresse e essa 
desinformação que afetam o cidadão médio (Ibidem, p. 57). 

O etapismo leva os analistas que adotam a transitologia como referencial 

teórico, a se dedicar a prescrever os “melhores caminhos” para a instauração do 

regime democrático, como proceder “para que uma transição chegue a „bom porto‟” 

(Ibidem, p. 57). Para Vitullo estas 

[...] seqüências ideais sugeridas compartilham, indefectivelmente, um 
mesmo e poderoso viés conservador, que veda qualquer possibilidade de 
imaginar uma luta por uma democracia mais avançada, e elimina, também, 
as chances de produzir uma análise verdadeiramente crítica das realidades 
estudadas (Ibidem, p. 57). 

Como demonstramos anteriormente, a transitologia sugere a moderação dos 

opositores ao regime autoritário para afastar qualquer perigo de retrocesso. Ao 

propor tal moderação os transitólogos deixam implícito que a participação popular 

nos processos de transição, também, mantendo-se na estrita ordem legal. Ao criticar 

esta posição, Vitullo pergunta: “Que tipo de democracia há de se levantar sobre 

pilares tão débeis?” (Ibidem, p. 58). 

Para essa tese, a questão levantada por Vitullo é fundamental, pois nossa 

análise pretende demonstrar que a oposição burguesa dirigiu a campanha Diretas Já 

para a luta parlamentar, mantendo-a na mais estrita ordem, pois seu objetivo era, no 

máximo mudar o regime político da ditadura militar para a democracia, sem correr 

riscos que pudessem, de alguma forma, alterar as estruturas do Estado. 
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A resposta de Vitullo à questão anterior diz muito sobre o processo de 

transição brasileiro e, por conseguinte, o papel desempenhado pela campanha 

Diretas Já neste processo. Segundo o autor 

Caso coincidamos, por um momento e hipoteticamente, com os 
investigadores que adjudicam aos modos de transição uma importância 
decisiva para os resultados posteriores da democracia, cabe perguntarmo-
nos se, dessa maneira, não se estaria propiciando ou alentando uma 
democracia com gravíssimos defeitos congênitos, com severas 
malformações de nascimento (Ibidem, p. 58). 

Para a transitologia, deve-se evitar propostas radicais que possam ameaçar 

“à estabilidade e consolidação das instituições democráticas” (Ibidem, p. 58). 

Coincidindo com Vitullo podemos afirmar que há na transitologia uma 

exagerada ênfase na idéia de ordem e estabilidade, o que leva os cientistas ligados 

a essa “corrente analítica” a argumentar “que a estabilidade exige um relativo 

isolamento das estruturas políticas face às pressões da sociedade e, em especial, 

dos setores populares” (Ibidem, p. 58). 

A partir das análises de Vitullo, é possível afirmar que para a transitologia 

A democracia esgota-se, assim, [...] em uma mera “normalização” das 
instituições políticas, o que nos leva a destacar a imperiosa necessidade de 
abandonar a simplificadora dicotomia entre regimes autoritários e regimes 
democráticos e a impostergável tarefa de examinar e avaliar que tipo de 
democracia vem se constituindo nos países da região nos últimos anos 
(Ibidem, p. 59). 

A discussão sobre os limites das análises que tem como base a 

“normalização” das instituições políticas é fundamental para que possamos proceder 

à análise do papel desempenhado pela campanha Diretas Já no processo de 

transição brasileiro da ditadura militar para a democracia burguesa. Entendemos que 

os autores apresentados anteriormente (Skidmore, O‟Donnell, Kinzo e Lamounier), 

privilegiem essa normalização. Retornaremos a eles para aprofundar nossa análise 

crítica acerca da transição brasileira. 

Não desconsideramos as iniciativas dos militares em relação à abertura 

política apontadas por Skidmore, O‟Donnell, nem mesmo o papel das eleições 

destacado por Kinzo e Lamounier. Entretanto entendemos que as análises 

empreendidas por estes autores não dão conta da complexidade do processo de 
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transição da ditadura militar para a democracia burguesa no Brasil. A incompletude 

das análises deve-se ao ponto de partida analítico utilizado por eles. Para Skidmore, 

O‟Donnell, Schmitter, Kinzo e Lamounier, o Estado é o promotor do bem comum e a 

democracia é a melhor forma de exercício de governo para o atendimento das 

necessidades e interesses das diferentes classes sociais. 

Os autores acima percebem, no projeto de abertura lenta, gradual e segura, 

de Geisel e Golbery, uma evolução do Estado ditatorial, no sentido da constituição 

de ou de retorno ao Estado democrático. Décio Saes demonstra que, para autores 

institucionalistas, “Cada modificação molecular, registrada tanto na forma ditatorial 

militar de Estado como no regime ditatorial militar”, representa, “portanto um passo 

[...] a mais na direção da democratização [...] plena do Estado brasileiro” (SAES, 

1988, p. 11). 

Não desprezamos a importância, para a organização das classes populares, 

do fim do Ato Institucional nº 5 (AI-5); da restituição de algumas liberdades políticas; 

da volta do pluripartidarismo; da anistia política. Entretanto, o governo do presidente 

João Batista de Figueiredo (1979-1985) manteve as estruturas ditatoriais, pois a 

capacidade de decisão sobre as políticas de Estado continuou centralizada no 

executivo em detrimento do Congresso Nacional. 

É preciso lembrar, também, que a reforma constitucional que pôs fim ao AI-5, 

em 1978, incorporou novas “salvaguardas” para o Estado através dos artigos 155-

158, entre as quais estavam o poder de o executivo decretar “medidas de 

emergência”, “estado de sítio” ou “estado de emergência”. “Com esses novos 

poderes o governo podia fazer o que quisesse, desde a suspensão das garantias 

legais, nomeação de governadores, à censura” (SKIDMORE, 1988, p. 396). As 

medidas de emergência foram utilizadas, por exemplo, na votação pelo Congresso 

Nacional do decreto 2.045, que tratava da questão salarial, assim como na votação 

da emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para sucessão de 

Figueiredo, episódios que serão analisados mais detidamente no próximo item 

desse capítulo. 

Para nós, é necessário analisar a transição brasileira a partir da atuação das 

classes sociais. Se é verdade que houve uma reorganização das classes populares, 
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principalmente da classe operária, a qual enfrentou as políticas econômicas dos 

governos Geisel e Figueiredo por meio de greves que paralisaram setores 

produtivos importantíssimos, como a produção de automóveis no ABC paulista, é 

também verdade que a classe dominante, ou melhor, as frações burguesas, 

principalmente, a fração bancária monopolista e a fração industrial monopolista, 

também se reorganizaram e passaram a atuar no sentido de manter a dominação. 

 Nosso ponto de partida analítico difere dos autores acima citados, pois 

partimos da premissa marxista, segundo a qual o Estado, em qualquer sociedade 

cindida em classes sociais antagônicas, é um órgão de dominação de classe 

(MARX, s/d; ENGELS, s/d; LÊNIN, 1988). 

Fundando-se na definição dos clássicos do marxismo de que o Estado é um 

órgão de dominação de classes, Poulantzas constrói uma teoria do Estado 

capitalista. Para o autor, a diferença fundamental entre o Estado capitalista e os 

anteriores é que aquele “apresenta-se como um Estado-popular-de-classe” 

(POULANTZAS, 1971, p. 143). Ou seja, diferentemente dos Estados pré-capitalistas, 

o Estado capitalista aparece como representação da vontade geral de todo o povo-

nação. Isso é possível, pois 

O sistema jurídico moderno, distinto da regulamentação feudal fundada nos 
privilégios, reveste um caráter “normativo”, expresso num conjunto de leis 
sistematizadas a partir dos princípios da liberdade e igualdade: é o reino da 
“lei”. A igualdade e a liberdade dos indivíduos-cidadãos residem na sua 
relação com as leis abstractas e formais no interior de um “Estado de 
direito” (Ibidem, p. 143). 

Poulantzas dedicou-se a construir uma teoria do Estado e das Classes 

Sociais, com base nas obras dos clássicos do marxismo. Essa construção se dá 

pelo reconhecimento de estruturas diferentes no modo de produção capitalista. São 

elas: a estrutura econômica, a jurídico-política e a ideológica. 

Concentrando-se na segunda, o autor crítica a concepção hegeliana de 

sociedade civil, demonstrando que a separação do produtor direto dos meios de 

produção engendra um indivíduo-sujeito apenas nas relações jurídico-políticas. 

É a estrutura jurídico-política que legitima a separação do produtor direto dos 

meios de produção. O direito capitalista institucionaliza essa apartação baseando-se 
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no contrato de trabalho, o qual legaliza a exploração conformando “os agentes da 

produção como sujeitos jurídicos, isto é, como indivíduos-pessoas políticos” (Ibidem, 

p. 149). 

Poulantzas demonstra que os agentes da produção só aparecem como 

indivíduos nas “relações superestruturais que são as relações jurídicas” (Ibidem, p. 

149), e não nas relações de produção. 

Segundo o autor, a instância jurídico-política é a ideologia dominante no modo 

de produção capitalista, pois, neste sistema, a separação do produtor direto dos 

meios de produção conduz à concentração do capital e à socialização do trabalho no 

nível econômico, ao mesmo tempo em que “instaura, conjuntamente, ao nível 

jurídico-político, os agentes da produção na qualidade de „indivíduos-sujeitos‟, 

políticos e jurídicos, despojados da sua determinação econômica e, portanto, da sua 

inserção numa classe” (Ibidem, p. 150).  

Para Poulantzas, esse processo engendra uma característica fundamental e 

original, a qual ele denomina efeito de isolamento. As estruturas jurídicas e 

ideológicas, ao disporem os agentes da produção como sujeitos jurídicos, ocultam 

as relações de classes, o que leva a que a luta econômica não seja vivida como luta 

de classe. 

Esse efeito de isolamento não é abstrato, mas sim real, “e tem um nome: a 

concorrência entre os operários assalariados e entre os capitalistas proprietários 

privados” (Ibidem, p. 153, grifo do autor). Possui 

 [...] uma importância capital, nomeadamente na medida em que 
oculta aos agentes da produção, na sua luta econômica, as suas relações 
de classe. Não há, aliás, qualquer dúvida de que esta é uma das razões por 
que Marx localiza constantemente a constituição das classes – do M.P.C. – 
enquanto tais, ao nível da luta política de classe. Não é que só na luta 
política “indivíduos-agentes da produção” se constituam em classes; 
sabemos, nomeadamente pelo 3º livro do Capital, que os agentes da 
produção, já na transação do contrato de trabalho do 1º livro, estão 
distribuídos em classes sociais. É, sim, devido aos efeitos do jurídico e do 
ideológico sobre as relações sociais econômicas, sobre a luta econômica, 
que esta última não é vivida como luta de classe (Ibidem, p. 153, grifo do 
autor). 
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Como as relações entre capital e trabalho não aparecem como luta de 

classes, dado o efeito de isolamento, o Estado capitalista apresenta-se como 

unidade política de todo o povo, como define Poulantzas: 

[...] trata-se, no sentido mais autêntico, de um Estado popular-nacional-de-
classe. Este Estado apresenta-se como a encarnação da vontade popular 
do povo nação, sendo o povo nação institucionalmente fixado como 
conjunto de “cidadãos”, “indivíduos”, cuja unidade o Estado capitalista 
representa, e que tem precisamente como substrato real esse efeito de 
isolamento que as relações sociais econômicas do M.P.C. manifestam 
(Ibidem, p. 156, grifo do autor). 

O Estado capitalista pode apresentar-se como representante geral, pois, 

diferentemente dos anteriores, possui uma autonomia relativa em relação às classes 

dominantes ou frações destas, autonomia que se dá pela separação do econômico, 

político e ideológico, funcionando estes como instâncias regionais do modo de 

produção capitalista. Poulantzas lembra que essa autonomia relativa está sempre 

sobredeterminada pelo econômico. 

É assim também com a força e a violência, pois seu exercício pelo Estado 

aparece como legítimo, já que é exercido no interesse geral da nação. 

Essa autonomia relativa do Estado capitalista é que permite, fundando-se nas 

lutas de classes, que determinados interesses das classes dominadas sejam 

atendidos, inclusive impondo sacrifícios reais às classes dominantes, mas sem 

colocar em risco a dominação de classe. 

Os conceitos de bloco no poder e de hegemonia são fundamentais para a 

elucidação do papel do Estado na sociedade capitalista. É tomando por base o 

primeiro que se analisa como as classes dominantes ou frações organizam o 

exercício de seu poder sob a hegemonia de uma delas, e se compreende o 

processo pelo qual a fração hegemônica impõe seus interesses particulares como os 

de todo povo-nação. 

A classe hegemónica é aquela que em si concentra, ao nível político, a 
dupla função de representar o interesse geral do povo-nação e de manter 
uma dominância específica entre as classes e frações dominantes; e isto, 
na sua relação particular com o Estado capitalista (POULANTZAS, 1971, p. 

167, grifo do autor). 
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Poulantzas demonstra também que o Estado é o principal organizador das 

classes dominantes e desorganizador das classes dominadas. 

[...] o Estado capitalista mantém a desorganização política das classes 
dominadas, por um lado, graças ao seu efeito de isolamento sobre as 
relações sociais econômicas, por outro lado, graças ao partido que tira 
desse efeito, apresentando-se como a unidade do povo-nação composto de 
pessoas políticas – indivíduos privados. Essa função é, portanto, preenchida 
simultaneamente através da ocultação, aos olhos das classes dominadas, 
do seu carácter de classe, e através da sua exclusão específica das 
instituições do Estado enquanto classes dominadas. 

[...] Em contrapartida, a respeito das classes dominantes, o Estado 
capitalista trabalha permanentemente para a sua organização a nível 
político, anulando o seu isolamento econômico, o qual é também efeito dele 
próprio assim como do ideológico (Ibidem, p. 9). 

Considerando as definições acima, pode-se afirmar que o Estado capitalista 

não representa diretamente os interesses das classes dominantes, mas sim seus 

interesses políticos. Como diz Poulantzas: ”ele é o centro do poder político das 

classes dominantes na medida em que é o fator de organização da sua luta política” 

(Ibidem, p. 11). 

Para Poulantzas, “o Estado capitalista comporta, inscrito nas suas  próprias 

estruturas, um jogo que permite, dentro dos limites do sistema, uma certa garantia 

de interesses económicos de certas classes dominadas” (Ibidem, p. 11). Esta 

garantia não pode ser vista 

[...] como limitação do poder político das classes dominantes. É certo que 
ela é imposta ao Estado pela luta, política e económica, das classes 
dominadas; isto apenas significa, contudo, que o Estado não é um utensílio 
de classe, que ele é o Estado duma sociedade dividida em classes. A luta 
de classes nas formações capitalistas implica que essa garantia, por parte 
do Estado, de certos interesses económicos de certas classes dominadas 
está inscrita, como possibilidade, nos próprios limites que ele impõe à luta 
com direção hegemónica de classe. Essa garantia visa precisamente à 
desorganização política das classes dominadas, é o meio por vezes 
indispensável para a hegemonia das classes dominantes numa formação 
em que a luta propriamente política das classes dominadas é possível 
(Ibidem, p. 12, grifos do autor). 

A partir da definição de Estado capitalista exposta acima, podemos conceituar 

as formas de Estado e os regimes políticos concernentes ao tipo de Estado 

capitalista. 

Décio Saes, tomando por base as elaborações de Poulantzas, afirma que “o 

Estado é sempre uma organização especial, um corpo de funcionários cuja função é 
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praticar uma série de atos destinados a amortecer o conflito entre as classes sociais 

antagônicas”. Neste sentido, “defendem [funcionários], invariavelmente, nas suas 

atividades (administrativas e militares), o interesse geral da classe exploradora” 

(SAES, 1987, p. 19). Mas não o fazem sempre da mesma forma; esta depende do 

tipo de Estado (escravista, feudal, burguês), pois cada tipo de Estado comporta 

variações no padrão de organização do corpo de funcionários, podendo conformar 

diferentes formas de Estado. 

[...] As variações na forma do Estado burguês correspondem a mudanças 
na relação de forças dentro do aparelho de Estado lato sensu: isto é, a 
relação de forças entre o conjunto dos ramos propriamente burocráticos 
desse aparelho (administração civil, polícia, Exército, justiça etc.), de um 
lado, e um órgão de representação propriamente política (Parlamento), de 
outro lado. A forma ditatorial (em sua variante militar, que predomina 
historicamente e é a que nos interessa aqui) de Estado Burguês consiste na 
monopolização, pela burocracia, de toda capacidade decisória propriamente 
estatal [...], em detrimento do órgão de representação política (Parlamento); 
e implica além do mais, ascendência das Forças Armadas sobre os ramos 
civis no seio da burocracia [...] (SAES, 2001, p. 34-35). 

A cada forma de Estado corresponde um regime político. Este, segundo Décio 

Saes, é 

[...] o padrão de organização da luta política – luta entre as classes sociais, 
luta entre frações da classe dominante, luta entre as camadas de uma 
mesma classe –, no que esta luta se desenvolve dentro dos limites fixados 
pelo Estado burguês (aceitação objetiva do capitalismo e do próprio Estado 
burguês). Numa frase: regime político designa aqui a configuração da cena 
política, e não do aparelho de Estado (SAES, 1988, p. 14, grifos do autor). 

Num regime político ditatorial, as liberdades políticas, como liberdade de 

expressão, de reunião e de propaganda, estão inviabilizadas, assim como a 

participação dos partidos políticos no processo decisório estatal. Numa ditadura 

militar, as Forças Armadas aparecem como único partido na cena política (Ibidem, p. 

14). 

Portanto, considerando as definições acima, podemos afirmar que no Brasil 

vigorou, entre 1964-1985, uma forma de Estado e um regime político ditatorial 

burguês, pois, apesar do Parlamento continuar em funcionamento, a burocracia de 

Estado “monopolizou toda a capacidade decisória”, as liberdades políticas foram 

suprimidas e as Forças Armadas, em especial o Exército, tornaram-se o “único 

partido na cena política”. 
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Definido nosso entendimento sobre o Estado capitalista, a forma de Estado e 

o regime político, podemos passar à análise da transição brasileira da ditadura 

militar para a democracia burguesa, com base em nosso referencial teórico. 

Antes, porém, é importante definir o significado do golpe de Estado de 1964 e 

quais frações de classes tiveram seus interesses preponderantemente atendidos. 

Nos estudos desenvolvidos acerca do governo Juscelino Kubitschek (1956-

1960), Lúcio Flávio de Almeida demonstrou que a burocracia de Estado acelerou o 

desenvolvimento capitalista, alterando a configuração das classes dominantes, que 

a partir de 

[...] um determinado arranjo de forças políticas possibilitou a 
implementação, em ritmo acelerado, de uma política de consolidação do 
capitalismo industrial dependente, processo que trouxe em seu bojo a 
redefinição da própria dependência e a tendencial hegemonia do grande 
capital (ALMEIDA, 2006, p. 26). 

 Esta tendência à hegemonia do grande capital e o ascenso das lutas 

populares durante o governo de João Goulart tiveram como desfecho o golpe militar 

de 1964. No momento de acirramento das lutas políticas, as relações entre as 

classes falaram mais alto do que qualquer proposta de desenvolvimento capitalista 

em bases nacionalistas. Quando os setores populares entraram em cena, as frações 

burguesas preocupadas com a continuidade da exploração de classe romperam 

definitivamente com o nacionalismo populista e embarcaram totalmente na trama 

golpista. 

 Segundo Décio Saes, o início dos anos 1960 foi “marcado por uma ausência 

crônica de hegemonia política no seio do bloco no poder” (SAES, 2001, p. 124-125). 

As frações monopolistas do capital (industrial e bancária) que buscavam conquistar 

tal hegemonia  

[...] entenderam que a reorganização do bloco no poder passava pela 
destruição das instituições políticas democráticas, não obstante o seu 
caráter limitado. Para tais segmentos, o funcionamento da democracia 
limitada e “populista” viabilizava a implementação de uma política de 
industrialização nem sempre compatível – dado o peso, aí, das ideologias 
estatista e nacionalista – com os desígnios do “bloco monopolista”, bem 
como a concretização de um processo de integração política das classes 
trabalhadoras urbanas que em tudo se chocava com a perspectiva do 
capital monopolista (Ibidem, p. 124-125, grifos do autor). 
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 A tese de que ocorreu uma reorganização do bloco no poder é confirmada por 

Décio Saes este quando analisa as políticas de Estado adotadas posteriormente ao 

golpe militar de 1964. O setor industrial monopolista (nacional e estrangeiro) foi, 

preponderantemente, beneficiado por meio de políticas que favoreceram a 

oligopolização da indústria em setores como o automobilístico, eletrônico, 

petroquímico e de fiação. Os governos militares adotaram políticas restritivas de 

crédito que favoreceram as grandes empresas em detrimento das pequenas e 

médias, bem como implementaram uma 

[...] política estatal de favorecimento, por meio da concessão de vantagens 
cambiais, ao financiamento das grandes empresas industriais estrangeiras 
pelas suas matrizes; a elaboração de projetos de implantação industrial (os 
chamados “polos”) incluindo basicamente empresas monopolistas 
(estrangeiras, nacionais e estatais); o papel decisivo do Estado – e, mais 
especificamente das Forças Armadas – na implantação de uma indústria 
bélica (ENGESA, IMBEL etc.) de caráter oligopólico; e, de modo geral, a 
ausência de qualquer política sistemática de apoio à pequena e média 
empresa (SAES, 2001a, 52). 

No entanto, a afirmação de que as políticas de Estado que favoreceram o 

setor monopolista industrial não deve ocultar que o capital bancário assumiu uma 

posição privilegiada no bloco no poder a partir de 1964.  

No período 1930-1964, o Estado comandou a política de industrialização 

acelerada através: do confisco cambial; da criação, em 1951, de um banco estatal, o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), de apoio ao 

desenvolvimento industrial; de investimentos estatais em infraestrutura. 

A política industrializante assumida pelo Estado brasileiro deu-se num 

momento de fraqueza do “setor financeiro nacional”, já que o capital comercial-

bancário, que deteve a hegemonia política ao longo da Primeira República, foi o 

grande derrotado no processo da Revolução de 1930. Segundo Décio Saes, 

Essa fraqueza se exprime por meio de fatos como a grande importância 
relativa, no período 1930-1964, da reinversão dos lucros retidos 
(autofinanciamento) e da “poupança forçada” (isto é, aquela obtida pela via 
inflacionária) no financiamento dos novos investimentos industriais; como a 
notória ascendência de organismos estatais – mormente o BNDE – sobre os 
bancos privados nesse mesmo domínio; ou, ainda, como a incapacidade de 
os bancos comerciais evoluírem para o desempenho de outros papéis que o 
de suprir crédito de curto prazo à indústria, ao comércio e à agricultura (por 
exemplo, o de “banco de investimento” ou o de “cabeça de grupo” ligado às 
atividades produtivas) (Ibidem, p. 53). 
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O golpe militar de 1964 colocou a fração bancária (nacional, associada ou 

internacional) numa posição privilegiada dentro do bloco no poder, fato demonstrado 

pela política monetarista e anti-inflacionária adotada pelas equipes ministeriais. 

Estas, reduzindo a oferta monetária, provocaram a elevação da taxa de juros, a qual, 

a partir de então, deixou de ser negativa. E mais, o governo instituiu a correção 

monetária para títulos públicos e privados, o que provocou a elevação da taxa de 

juros, além de implementar uma política de “endividamento externo, que implica uma 

inserção crescente, e em condições mais vantajosas que aquelas vigentes no 

período pré-64, do capital bancário internacional na economia brasileira” (Ibidem, p. 

55).  

O favorecimento governamental ao capital bancário deu-se, também, através 

do incentivo à centralização de capital, estimulando as fusões e incorporações de 

bancos. Segundo Minella, “o total aproximado de 323 bancos nacionais privados em 

1960 foi reduzido para 142 em 1970 e para 67 uma década depois” (Ibidem, p. 135). 

 A Lei Nº 4.595 (reforma bancária), aprovada pelo Congresso Nacional no 

final de 1964 (governo Castello Branco), transformou a Superintendência da Moeda 

e do Crédito (SUMOC) em Banco Central, que era a preferência dos banqueiros, 

contra a transformação do Banco do Brasil em Banco Central. A composição do 

Conselho Monetário Nacional (CMN) favoreceu a burguesia em geral, pois ficou 

garantida sua representação direta enquanto classe; a burguesia bancária teve 

garantida sua representação em todas as Comissões Consultivas, com destaque 

para 

[...] a de Crédito Industrial, onde os bancos e as sociedades de crédito, 
financiamento e investimento participariam lado a lado com os 
representantes da burguesia industrial. Os banqueiros brasileiros 
reservavam para si, sem dúvida, um espaço institucional de primeira ordem 
para poder influir na política creditícia e financeira do país (MINELLA, 1988, 
p. 69). 

A referida lei proibiu a formação de bancos múltiplos, “e as empresas de um 

mesmo grupo deveriam manter sua estrutura jurídico-formal de maneira 

independente” (Ibidem, p. 70). O que poderia significar o impedimento de formação 

de grandes conglomerados no setor financeiro, pois determinava a “„especialização 

de funções financeiras‟ (repartindo-se entre bancos comerciais, bancos de 
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investimentos e sociedades financeiras)” (SAES, 2001a, p. 55), na verdade, tornou-

se um instrumento a favor dos 

[...] grandes bancos comerciais em detrimento dos pequenos, pois só os 
grandes teriam condições de se desdobrar para cumprir as diferentes 
funções (criação das novas instituições requeridas pela lei e, 
simultaneamente, manutenção do banco comercial como “cabeça de 
grupo”). Surgiam, assim, grandes “conglomerados” de caráter estritamente 
bancário (isto é, diferentes daqueles “conglomerados” – próprios dos países 
capitalistas centrais – que se articulam à esfera produtiva) (Ibidem, p. 55-
56). 

A fração bancária foi, “indiretamente”, beneficiada pela composição do 

Conselho Monetário Nacional, pois o Ministro da Fazenda (que era o presidente do 

Conselho), o Presidente do Banco do Brasil e o Presidente do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico eram membros permanentes do CMN. Como 

demonstra Minella, durante os governos militares, os três representantes do governo 

no Conselho eram ligados à burguesia bancária, o que dava a essa fração burguesa 

enorme poder na definição das políticas de Estado. 

Com a reforma da lei 4.595, em 1967, a fração bancária ampliou seu poder no 

CMN, pois a composição do Conselho passou a ter, além dos representantes do 

governo, mais sete membros indicados pelo Presidente da República, o que abriu 

maior possibilidade de indicação de pessoas ligadas ao grande capital bancário, 

dado o alto grau de influência que este setor tinha sobre os governantes. 

A Lei 4.595, ao privilegiar a representação burguesa no Conselho Monetário 

Nacional e nas Comissões Consultivas, “permiti[u] ou reforç[ou] um entrelaçamento 

entre a burguesia no poder e seus representantes diretos, consolidando a 

articulação entre os grandes grupos econômicos nacionais e internacionais” 

(MINELLA, 1988, p. 71). 

É nesse sentido que se pode entender o papel dos bancos para a consecução 

das políticas do Estado brasileiro durante os governos militares. Segundo Minella, 

[...] o sistema bancário teria agora a importante função de, juntamente com 
o capital financeiro internacional, sustentar o projeto político econômico 
delineado pela nova composição de forças no poder. Os rumos da 
economia e o desenvolvimento geral do país nos anos seguintes 
demonstrariam claramente a serviço de quem estaria o sistema bancário 
brasileiro (Ibidem, p. 71). 
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O exposto reafirma a tese de que o grande capital bancário monopolista 

nacional, associado ou internacional a partir da reorganização do Estado brasileiro, 

constituiu-se como fração burguesa hegemônica no seio do bloco no poder. 

Segundo Décio Saes, é possível sustentar que, quando confrontadas com outras 

frações da classe dominante (propriedade fundiária, médio capital industrial), “as 

frações monopolistas – bancária, industrial – parecem exercer em condomínio a 

hegemonia” (SAES, 2001a, p. 58). 

A nova configuração do bloco no poder acarretou novas formas de 

organização do Estado e das relações deste com as frações burguesas. 

Ao analisar a organização burocrática do período 1964-1974, Codato dá 

várias pistas para que se entenda o governo Geisel e o de seu sucessor. Para o 

autor: 

O golpe político-militar consistiu num esforço profundo e amplo para 
consolidar uma nova ordem capitalista no Brasil. Para isso, criou estruturas 
políticas, modernizou as preexistentes, renovou, “racionalizou” e adaptou o 
Estado às exigências do desenvolvimento monopolista (CODATO, 1997, p. 
56). 

Ao por fim à representação política das classes dominantes via partidos, o 

regime ditatorial levou as diversas frações burguesas a disputarem as agências do 

Estado no sentido de satisfazerem seus interesses. 

A competição intercapitalista foi alterada a partir da constituição dos 

oligopólios, fator determinante para 

[...] “a queda progressiva da capacidade de autorregulação dos capitais 
individuais. À medida (sic) portanto “que a concentração e a centralização 
se desenvolveram, gerando massas de capital cada vez maiores”, “a 
regulação tornou-se uma tarefa primordial dos aparelhos de Estado”. Assim, 
daí em diante, o próprio “setor público”, deveria sempre que necessário, 
organizar as múltiplas demandas das frações burguesas divergentes, 
“estabelecer mecanismos para a seleção de interesses, criar e reproduzir as 
condições favoráveis para a expansão contínua” do capitalismo (Ibidem, p. 

57).
2
 

As mudanças ocorridas no capitalismo brasileiro, com base na configuração 

dos monopólios, exigiram do Estado adaptações a essa nova realidade. Para o autor 

                                                           
2
 As partes entre aspas referem-se a citação que Codato faz de: ABRANCHES, Sérgio Henrique. Estado e 

desenvolvimento capitalista: uma perspectiva de análise estrutural. Dados: Rio de Janeiro, 1979, p. 53. 
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[...] a expansão das atividades estatais “para fora” do setor governamental 
stricto sensu, a ascensão de uma camada especial de técnicos, os 
“executivos de Estado” (ou tecnocratas), e o crescimento, em termos 
absolutos, da burocracia pública foram contrapartida necessária das 
transformações do sistema produtivo e das relações de classes. Do ponto 
de vista que nos interessa aqui, pode-se dizer que as necessidades 
complexas da fase econômica que se abriu a partir do domínio da grande 
empresa fizeram do aparelho do Estado, mais do que nunca, a arena 
privilegiada de conciliação e mediação dos múltiplos interesses das frações 
integrantes do bloco no poder (Ibidem, p. 56, grifo do autor). 

 Com a institucionalização da ditadura, o Estado viu aumentada sua 

capacidade regulatória “sobre os capitais privados e o conjunto da economia”, já que 

a burocracia se sobrepôs ao legislativo, concentrando o  

[...] poder efetivo nas cúpulas do sistema estatal mediante acúmulo de 
funções e prerrogativas políticas dispersas pelos vários Executivos e do 
controle estrito de um sem-número de recursos institucionais e instrumentos 
financeiros (Ibidem, p. 57). 

Ao contrário do que se pode supor, esse aumento da capacidade regulatória 

do Estado, no caso brasileiro (1964-1974), não gerou uma centralização das 

decisões econômicas. Na verdade, esse movimento de expansão das atividades 

estatais gerou “uma proliferação desordenada de agências burocráticas de todo tipo 

e, consequentemente, a multiplicação das instâncias de decisão e deliberação 

econômica” (Ibidem, p. 58), fator determinante para que as várias frações burguesas 

buscassem atendimento aos seus interesses diretamente nas agências burocráticas, 

o que acirrou as disputas inter e intraburocráticas.  

O sistema estatal fragmentou-se e dividiu-se em múltiplos centros de poder 
que, de acordo com sua especialização setorial ou funcional, foram 
“colonizados” (ou, dependendo do caso, “compartilhados”) por frações 
burguesas distintas (Ibidem, p. 62). 

As agências burocráticas envolvidas nesse processo buscaram alianças com 

setores externos (frações burguesas) na perspectiva de aumentar seu raio de 

influência na disputa interna de poder. Conquistando maiores espaços e recursos, 

as agências aumentavam sua “capacidade efetiva de iniciativa e decisão sobre 

áreas estratégicas até então não exploradas ou mal „tuteladas‟ pelo Estado” (Ibidem, 

p. 62). 

Ora, os setores da burguesia que conseguiam contatos privilegiados com as 

instâncias decisórias estatais obtinham, através destes, informações privilegiadas, o 
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que lhes dava ampla vantagem para alcançar a realização de seus interesses. Para 

Codato, 

Este esquema de ganhos múltiplos de lado a lado conduziu, entretanto, a 
uma sobrepolitização das relações burocráticas e das funções 
administrativas, corroendo a autonomia relativa do Estado ditatorial e 
dificultando, de forma crescente, o exercício coordenado de tomada de 
decisões. Os conflitos de todo o tipo que atravessaram esse Estado foram, 
assim, não só o produto de uma dinâmica burocrática “irracional”, mas, 
essencialmente, o resultado da presença direta dos interesses corporativos 
das frações dominantes no seu seio (Ibidem, p. 63, grifos do autor). 

A criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE) foi peça chave 

do governo Geisel para centralizar as decisões de política econômica, alterando 

profundamente o funcionamento da burocracia estatal. 

Segundo Eli Diniz, o CDE constituiu-se como órgão principal de 

assessoramento do “Presidente da República na formulação da política econômica 

e, em especial, na coordenação das atividades dos ministérios envolvidos” (DINIZ, 

1994, p. 213). 

Para Codato, a criação do CDE 

[...] foi o resultado explícito de um projeto das cúpulas da burocracia do 
Estado e do seu desejo de encontrar, a todo custo, um mecanismo mais 
„racional‟ (e, portanto, „técnico‟) e menos informal (isto é, „político‟) de 
decisão, justamente o oposto do que havia prevalecido entre 1967-1974 
(CODATO, 1997, p. 88). 

Quando observamos a composição e o funcionamento do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico, percebemos a centralização das decisões estatais na 

cúpula do executivo e, mais precisamente, no Presidente da República. 

A presidência do CDE estava a cargo do Presidente da República e tinha na 

sua composição os seguintes ministérios: Fazenda, Indústria e Comércio, 

Agricultura, Interior e do Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da 

Presidência da República, o qual cumpria a função de Secretário-Geral. O Conselho, 

juntamente com a SEPLAN, deveria ser um órgão de assessoramento do 

presidente. Segundo a Lei 6.036, de 1/5/1974, que o instituiu, sua função básica era 

“auxiliar „o Presidente da República na formulação da política econômica e, em 

especial, na coordenação dos ministérios‟ afins, segundo a orientação 
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macroeconômica definida pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento (art. 3º)” 

(Ibidem, p. 90). 

Segundo Diniz, o CDE tornou-se “um órgão central na estrutura administrativa 

governamental, tal como o CMN o fora no período 1969-74” (DINIZ, 1994, p. 213). 

A reforma administrativa ainda elevou “o status político do Gabinete Civil, do 

Gabinete Militar, do SNI [Sistema Nacional de Informação] e do Emfa [Estado Maior 

das Forças Armadas], tornando seus titulares „ministros de Estado‟”. Assim, a 

Presidência da República passou a ser assessorada “nas áreas política e 

administrativa por meio do Gabinete Civil, na área de segurança nacional por meio 

do Gabinete Militar, na área de informações estratégicas por meio do SNI e, enfim, 

na área „econômico-social‟ por meio da Seplan” (CODATO, 1997, p. 91). 

Não é objetivo desta tese detalhar a reforma administrativa, tarefa muito bem 

realizada por Codato; nossa intenção é avaliar os efeitos políticos da condução da 

política econômica a partir da centralização das decisões no Conselho de 

Desenvolvimento Econômico. 

Um dos efeitos que pode ser notado é que a capacidade decisória dos 

ministros foi diminuída, pois, além das decisões serem tomadas a partir das reuniões 

do CDE e, em última instância, pelo presidente, a centralização do poder interferiu, 

inclusive, nas “secretarias-gerais dos ministérios mais importantes”, as quais “foram 

preenchidas à revelia dos próprios titulares, diminuindo, portanto, as autonomias 

respectivas dos membros do „primeiro escalão‟ e enfraquecendo o controle individual 

sobre „suas‟ pastas” (Ibidem, p. 100). O governo, também, passou a controlar as 

empresas estatais tentando impedir “as relações informais entre burocratas e 

empresários” através da “nomeação de novos chefes e diretores mais leais ao 

Executivo e mais sensíveis à influência do Presidente da República” (Ibidem, p. 

101). 

Esse processo fechou ainda mais os canais de participação direta das várias 

frações burguesas na representação de seus interesses, pois dificultou os contatos, 

constituídos anteriormente, com agências burocráticas. Como demonstra Diniz, 

“posteriormente, as críticas à política econômica do período estariam 
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frequentemente associadas ao questionamento do centralismo das decisões” 

(DINIZ, 1994, p. 213).  

O CDE, que foi instituído por lei aprovada no Congresso Nacional com forte 

aceitação, inclusive por parte do MDB, no princípio empolgou as várias frações 

burguesas, pois viam na criação do Conselho uma coordenação mais racional das 

políticas de Estado. Porém, como a participação de representantes burgueses foi 

excluída das reuniões do Conselho, logo começaram as dissidências. 

A aprovação da instituição do Conselho pela burguesia e seus representantes 

deve-se a fatos concretos. Vejamos. 

Para garantir a continuidade do crescimento econômico em níveis 

compatíveis aos do “milagre” econômico, cumprindo as orientações do II PND, o 

governo criou “três mecanismos financeiros inspirados no modelo Finame e 

vinculados ao BNDE, [...] a Investimentos Brasileiros S/A (IBRASA), a Financiamento 

de Insumos Básicos (FIBASE) e a Mecânica Brasileira S/A (Embramec)” (CODATO, 

1997, p. 151). 

Os três mecanismos financeiros foram utilizados pelo governo, com base em 

decisões tomadas no CDE, em benefício do grande capital, suprindo “as 

necessidades fundamentais da manutenção do índice de desenvolvimento e 

diversificação da indústria de bens de capital (máquinas e equipamentos) no país e 

a financiar o crescimento do setor nacional de insumos básicos” (Ibidem, p. 151). 

Apesar de as políticas de Estado, decididas pelo CDE, beneficiarem o capital 

industrial monopolista, a avaliação feita pelos empresários dessa fração burguesa 

acerca do Conselho eram negativas. Segundo Eli Diniz, 

Não tendo participação formal naquele órgão [CDE], nem qualquer 
possibilidade de acesso, os industriais sentiam-se excluídos de uma arena 
percebida como relevante, sendo ao mesmo tempo fechada e isolada. O 
questionamento de seu caráter excessivamente centralizado e da 
imprevisibilidade de suas decisões constituiria o cerne da argumentação 
mais correntemente utilizada (DINIZ, 1994, p. 214). 

O empresariado avaliava negativamente o CDE, principalmente, pelo que 

entendiam como excesso de centralismo das decisões políticas. Entretanto, avaliava 

positivamente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, “uma das 
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principais agências executoras da política de apoio à empresa nacional” (Ibidem, p. 

214), o que contrabalançava a avaliação dos empresários em relação às políticas de 

Estado. 

A Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (Cacex) e o Conselho de 

Desenvolvimento Industrial (CDI) transformaram-se em “importantes instrumentos de 

execução da política delineada no II PND no tocante ao setor de bens de capital”. E, 

se por um lado, o CDE era extremamente centralizado, por outro, essas duas 

agências estatais constituíram-se em “importantes arenas de negociação 

envolvendo representantes dos setores público e privado” (Ibidem, p. 214). 

A avaliação positiva do BNDE por parte do empresariado industrial, a 

possibilidade de diálogo, aberta pela Cacex e pelo CDI, entre os setores público e 

privado e a manutenção do crescimento econômico explicam, em parte, o apoio do 

capital monopolista industrial ao governo Geisel, apesar das reclamações acerca da 

centralização da elaboração das políticas de Estado. 

 

1.2 A dialética entre Estado e frações burguesas no processo de transição da 

ditadura militar para a democracia burguesa 

 

O início do governo Geisel dá-se em meio aos primeiros sinais de que o 

“milagre” brasileiro havia acabado. “A crise do petróleo e os problemas enfrentados 

pelo mercado mundial repercutiram no país, criando sérios obstáculos ao seu 

desenvolvimento subsequente” (DINIZ, 1994, p. 212). 

Ao assumir a Presidência da República, Geisel tinha como meta manter o 

crescimento econômico em níveis elevados. Ao lançar II PND (1975-1979), o 

governo “fixava uma taxa de crescimento de 10 por cento por ano a ser alcançada 

mediante a mudança de ênfase sobre os bens de consumo duráveis para a de 

produtos industriais intermediários e bens de capital” (SKIDMORE, 1988, p. 349). 
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A crise econômica mundial iniciada em 1973 estreitou a margem de manobra 

do governo para implementação de seu programa. “Em 1974 e 1975, a taxa de 

crescimento da economia sofreu sensível decréscimo. O mesmo ocorreu em relação 

ao crescimento do setor industrial, que em 1975 caiu para 5,6%” (DINIZ, 1994, p. 

212). O aumento do preço do petróleo acarretou um problema inesperado, pois o 

Brasil importava 80% do produto, devido ao crescimento acelerado dos anos 

anteriores, que privilegiou a fabricação de automóveis, caminhões e ônibus em 

detrimento de ferrovias. 

Para superar as dificuldades e cumprir as metas do II PND, o governo 

estabeleceu novas prioridades.  

Ao lado da implementação dos grandes projetos governamentais, como os 
programas hidrelétricos, nuclear e siderúrgico, o apoio à empresa privada 
nacional assumiria o primeiro plano das preocupações das autoridades da 
área econômica financeira (Ibidem, p. 212-213). 

O governo estabeleceu como prioridade, em relação ao setor industrial, o 

estímulo à produção de bens de capital e de bens intermediários, o que, segundo os 

mentores da nova orientação, elevaria o país ao status de pleno desenvolvimento 

(Ibidem, p. 213). 

Segundo Skidmore, o governo tinha três opções em matéria de política 

econômica: “reduzir as importações não petrolíferas, sacar as reservas em moeda 

estrangeira, ou tomar emprestado no exterior” (SKIDMORE, 1988, p. 352). 

Como o governo pretendia manter o crescimento econômico em níveis 

elevados, a primeira opção (reduzir as importações não petrolíferas) estava 

descartada, pois “reduziria o crescimento”. Portanto,  

As soluções óbvias eram usar as reservas cambiais e pedir empréstimos no 
exterior. O Brasil de Geisel fez as duas coisas. Somente em 1974 o país 
quase duplicou sua dívida externa líquida, de US$ 6,2 bilhões para US$ 
11,9 bilhões (Ibidem, p. 352-353). 

Kinzo acrescenta que o presidente e seus assessores não fizeram como a 

maioria dos países, que, para enfrentar a crise, optaram “pela contração 

econômica”; ao contrário, “o governo Geisel implementou uma política de expansão 

econômica através do aprofundamento do modelo de substituição de importações, 
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em detrimento dos consequentes desequilíbrios internos e externos”. Esse projeto 

foi implantado a partir de  

[...] um ambicioso programa de substituição de importações nos setores de 
matéria-prima e bens de capital, [...] envolvendo investimento estatal 
significativo nos setores de energia e infraestrutura às custas de grandes 
empréstimos estrangeiros (KINZO, 2001, p. 6). 

Para obter os empréstimos tão necessários à manutenção de seu projeto, 

[...] o governo aboliu o depósito compulsório de 40 por cento que os 
tomadores de novos empréstimos tinham que fazer. Reduziu também o 
período mínimo de permanência do empréstimo de 10 para 5 anos. A 
medida final foi reduzir de 25 por cento para 5 por cento o imposto sobre 
remessas de lucros para o exterior (SKIDMORE, 1988, p. 353). 

Segundo Nilson Araújo de Souza, é verdade que “o governo Geisel 

implementou uma política de expansão econômica através do aprofundamento do 

modelo de substituição de importações”. Para o autor, o II PND foi a resposta 

nacional à crise da dependência. O Brasil não fez como a maioria dos países da 

periferia do capitalismo que adotaram políticas de “„ajuste econômico‟ ou „ajuste 

estrutural‟, eufemismo usado para designar a política que visava à criação de 

condições para o pagamento dos „serviços‟ da dívida externa” (SOUZA, 2004, p. 

249). 

Entretanto Nilson Araujo discorda das teses que defendem que o governo 

optou pelo programa de substituição de importações em detrimento do equilíbrio das 

contas do Estado. Para ele, os governantes brasileiros no período 1974-1978 

optaram pela continuidade de desenvolvimento, pois “As forças nacionais que 

integravam o regime ditatorial, e que eram subalternas no pacto que se consolidara 

a partir de 1968, assumiram a hegemonia do regime durante o governo Geisel” 

(Ibidem, p. 250). 

A opção pelo desenvolvimento industrial nos setores de bens de capital, 

insumos básicos e combustíveis significava “um dos principais indicadores da 

ruptura com a dependência externa [...]. Tratava-se, pois, de um programa que viria 

a fortalecer o desenvolvimento autônomo da economia brasileira” (Ibidem, p. 255). 

Para alcançar o objetivo de desenvolvimento dos setores acima, segundo 

Nilson Araújo, o governo deveria dar incentivos fiscais e financeiros. “E esses 
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incentivos governamentais não deveriam ser destinados ao empresário em geral, 

mas ao nacional” (Ibidem, p. 256). 

Para Skidmore, Kinzo e Fishlow, o resultado dessa política foi a manutenção 

do crescimento econômico em 9,5 por cento, em 1974, porém com uma alta 

inflacionária que saltou de 15,7 por cento, em 1973, para 34,5 por cento no ano 

seguinte. 

Segundo os autores acima, outro problema anunciado era o balanço de 

pagamentos. Mesmo com o crescimento das exportações em 1974 (28,2 por cento), 

a balança comercial (exportações x importações) seria negativa não fosse o 

autoingresso de capital estrangeiro (US$ 6,8 bilhões) complementados pela 

utilização de US$ 1,2 das reservas cambiais, pois as importações “pularam para 104 

por cento, refletindo em parte a quadruplicação dos preços do petróleo”. Segundo 

Skidmore, “Em 1974 o Brasil sobrevivera ao impacto inicial da chantagem da OPEP. 

Mas até quando poderia esse expediente com finalidade específica dar resultado?” 

(SKIDMORE, 1988, p. 353-354). 

Para Nilson Araújo, a política econômica implementada por Geisel foi 

amplamente satisfatória, pois diminuiu a dependência brasileira e manteve o 

crescimento do PIB em patamares elevados (6%, em 1978; 8%, em 1979; e 8% em 

1980). O processo de substituição de importações na área de meios de produção, a 

partir de investimentos públicos, foi o responsável pela continuidade do crescimento 

econômico (SOUZA, 2004). 

As análises de Skidmore, Kinzo e Fishlow carregam o problema de não 

levarem em consideração as relações entre as classes sociais e o Estado no 

processo de desenvolvimento capitalista brasileiro. Já Nilson Araújo vê a ascensão 

da burguesia industrial nacional como hegemônica no seio do bloco no poder, o que 

o leva a afirmar que a política econômica do governo Geisel estava voltada para a 

superação da dependência brasileira em relação aos países imperialistas. 

O próprio autor fornece elementos que permitem contestar a tese de que a 

burguesia industrial nacional havia assumido a hegemonia no seio do bloco no 

poder. 
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Em primeiro lugar, tratando da campanha antiestatizante, Nilson Araújo afirma 

que a campanha “ganhou apoio de certos setores do empresariado nacional” 

(Ibidem, p. 280). De que setores se trata? Dos mesmos que ele denomina como 

burguesia nacional, sob a liderança da Fiesp. Sem dúvida a federação paulista 

representava, também, interesses do capital industrial monopolista internacional, 

porém a direção da entidade, nesse período, estava nas mãos de Theobaldo De 

Nigris, industrial nacional que, a partir da Fiesp, mesmo que de forma moderada, fez 

críticas ao governo em relação à excessiva intervenção estatal na economia 

(BIANCHI, 2004). 

Em segundo lugar, o autor reconhece o poder do capital bancário monopolista 

ao afirmar que, “além de participarem da campanha antiestatização como forma de 

pressão, [os banqueiros] iniciaram uma luta para liberar a taxa de juros, o que 

terminaram por conquistar no segundo semestre de 1976” (SOUZA, 2004, p. 284). 

Na verdade, Nilson Araújo não percebe que, já a partir de 1976, por causa do 

crescente déficit da balança de pagamento e do recrudescimento inflacionário, o 

governo reduz os investimentos em programas estratégicos do II PND, decisão essa 

que configura um quadro de aguda controvérsia entre o empresariado. “O pomo da 

discórdia então – como hoje, aliás – era a questão da taxa de juros”. Buscando 

equilibrar a balança de pagamentos e reduzir a inflação “o governo intensifica a 

captação de recursos no mercado de dinheiro” e adota “uma política restritiva de 

crédito” (CRUZ, 1988, p. 258). O resultado de tal política foi o aumento ainda maior 

dos juros, o que elevou os protestos dos industriais contra o governo. 

Para contestar a tese de que a hegemonia nesse período pertencia à 

burguesia industrial, pode-se acrescentar que o governo Geisel, ao financiar o 

crescimento econômico através do endividamento externo, propiciou uma maior 

ingerência do capital bancário monopolista nas decisões acerca da política 

econômica nacional. 

A discussão sobre a hegemonia no seio do bloco no poder será retomada 

mais adiante. Por hora, queremos reafirmar que, a partir do golpe de Estado de 

1964, tal hegemonia foi exercida pela fração bancária monopolista (nacional, 
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associada e internacional) em condomínio com a fração monopolista industrial, como 

já foi exposto, isto ficará mais evidente quando analisarmos o período 1979-1985. 

O crescimento econômico manteve o apoio das classes dominantes ao 

governo, porém o alto grau de centralização das decisões sobre as políticas de 

Estado, que afastou seus representantes da elaboração e das decisões sobre a 

política econômica, e os sinais da crise econômica que se avizinhava levaram as 

várias frações burguesas, capitaneadas pelo capital monopolista industrial, a criticar 

o governo (CODATO, 1997; BIACHI, 2004). 

As críticas ao governo começaram com uma campanha contra a estatização. 

Para Nilson Araújo, a campanha antiestatizante foi responsável pela desaceleração 

do II PND. A campanha foi promovida pelo capital estrangeiro que havia perdido 

espaço na economia nacional, porque o Brasil passou “a produzir internamente 

produtos (sobretudo meios de produção) que antes importava das suas matrizes do 

exterior” e, também, “porque o governo brasileiro transferia incentivos que antes 

eram destinados ao setor que as empresas estrangeiras controlavam internamente” 

(SOUZA, 2004, p. 278), bens de consumo duráveis, para áreas prioritárias da 

economia nacional, os setores de bens de capital, insumos básicos e combustíveis. 

Para nós, Nilson Araújo está equivocado, pois a campanha antiestatizante 

teve início em 1974 e foi dirigida pelo capital monopolista industrial nacional. 

Segundo Eli Diniz, as motivações econômicas tiveram um peso importante, porém 

não se deve 

[...] atribuir a campanha antiestatizante exclusivamente aos efeitos da crise 
econômica. Na verdade, ela começou antes que tais efeitos se tornassem 
plenamente visíveis, quando as elites econômicas e as autoridades 
governamentais ainda estavam influenciadas pelo clima de otimismo gerado 
pela era do “milagre” (DINIZ, 1994, p. 219-220). 

Para Bianchi, os capitalistas protestavam “contra a crescente intervenção 

estatal, principalmente nos setores de transporte, mineração e siderurgia”. Tendo a 

campanha ocupado “boa parte do ano de 1974. A crítica era dirigida ao modelo 

desenvolvimentista adotado pela ditadura militar” (BIANCHI, 2004, p. 122), o qual, 

segundo a ótica dos capitalistas, privilegiava as empresas estatais em detrimento da 

livre iniciativa. Para o empresariado em geral, 
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No Brasil, a expansão do setor produtivo estatal teria transgredido os limites 
compatíveis com um regime baseado no florescimento da empresa privada. 
Esta enfrentaria uma concorrência desigual, dado o tratamento preferencial 
dispensado às empresas estatais. Em consequência, a posição do capital 
privado achava-se ameaçada, deslocado que fora para espaços cada vez 
mais reduzidos (DINIZ, 1994, p. 220). 

Para Sebastião Velasco e Cruz, a campanha antiestatizante não alcançou 

seus objetivos explícitos, mas conseguiu vender “a imagem de que sua retórica 

refletia o consenso da opinião empresarial”. O autor demonstra que essa imagem é 

falsa, pois vários setores empresariais não participaram da campanha e alguns 

“chegaram inclusive a se manifestar abertamente contra ela” (CRUZ, 1988, p. 256). 

Segundo Bianchi, “a campanha não mobilizou todo o empresariado” e, logo 

em seguida, o tom crítico foi amenizado, predominando, no discurso empresarial, a 

exigência de participação. “Mas a atividade empresarial naquele ano chave de 1974 

sinalizou que os empresários não aceitariam mais o papel subalterno ao qual, 

juntamente com suas entidades representativas, haviam sido relegados” (BIANCHI, 

2004, p. 122-123). 

A fração bancária monopolista somou-se aos industriais nos protestos contra 

o que chamavam de estatização do sistema financeiro. Apesar da aprovação à Lei 

4.595/64 (reforma bancária) e do apoio ao governo Castello Branco e aos 

subsequentes governos militares, os banqueiros faziam críticas ao que 

denominavam como monopólio do crédito pelos bancos estatais (MINELLA, 1988). 

É importante notar que as dissensões burguesas tinham como objetivo a 

abertura de canais de “comunicação” com o governo, buscando revisar a 

participação e regulação do Estado na economia. É nesse sentido que se constituiu 

a campanha pela desestatização, a qual não deve ser confundida com uma súbita 

recaída democrática por parte dos capitalistas brasileiros. 

A burguesia capitaneada pelos industriais exigia maior participação na 

elaboração das políticas de Estado, buscando, com as críticas ao excesso de 

centralização, reabrir os canais de “diálogo” com o governo, na perspectiva de ver 

seus interesses de classe atendidos. 
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Segundo Eli Diniz, “No decorrer dos dois últimos anos do governo Geisel, 

observou-se o aprofundamento das críticas ao autoritarismo, aumentando os 

pronunciamentos favoráveis à abertura do regime político” (DINIZ, 1994, p. 221). 

Em 1978, importantes lideranças empresariais, eleitas por 5 mil empresários 

no ano anterior, em consulta realizada pelo jornal Gazeta Mercantil, produziram e 

divulgaram o chamado Documento dos Oito3, que, segundo Eli Diniz, tornou o apoio 

à liberalização mais explícito. O Documento resumia “a posição dos „novos 

empresários‟ sobre a situação nacional”. Para a autora, “os signatários do 

documento revelaram seu compromisso com a meta da democratização, 

declarando-se prontos a assumir sua parcela de responsabilidade nos 

desdobramentos desse processo” (Ibidem, p. 221). 

O Documento mantinha o clamor pelo diálogo entre o setor empresarial e o 

governo, mas trazia abordagens diferenciadas em relação aos protestos anteriores. 

Tomando como ponto de partida uma perspectiva decenal, os signatários do 
Documento afirmavam querer expressar sua concepção sobre “os rumos do 
desenvolvimento econômico, fundado na justiça social e amparado por 
instituições democráticas, convencidos de que estes são, no essencial, os 
anseios gerais da sociedade Brasileira” (BIANCHI, 2004, p. 125-126). 

Para Bianchi, o Documento expressava a preocupação do empresariado com 

a questão social, que se deve ao ascenso das lutas operárias, com o surgimento de 

um importante movimento sindical no ABC paulista. “Para os empresários, o 

processo de desenvolvimento da economia brasileira convivia com „desigualdades 

sociais profundas‟, capazes de afetar, até mesmo, „a estabilidade social‟” (Ibidem, p. 

126, grifos do autor). Expressava, também, uma mudança de postura em relação ao 

regime político. 

Fazendo um paralelo clássico na literatura política de inspiração liberal, a 
democracia era associada ao sistema de “livre iniciativa” e à “economia de 

                                                           
3 Formavam o grupo dos oito: Antonio Ermírio de Moraes, diretor presidente do grupo Votorantin; 
Claudio Bardella, ex-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Base (Abdib) e diretor-
presidente do grupo Bardella; Jorge Gerdau Johanpeter, diretor do Grupo Gerdau; José Mindlin, 
diretor da Fiesp e diretor-presidente da Metal Leve; Laerte Setúbal Filho, diretor-presidente do Grupo 
Duratex; Paulo Velinho, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Aparelhos Elétricos e 
Eletrônicos (Abinee), vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e diretor do grupo 
Springer-Admiral; Paulo Villares, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia e diretor do grupo 
Villares; e Severo Gomes, ex-ministro da Indústria e Comércio e diretor-presidente do grupo 
Parahyba (BIANCHI, 2004, p. 125). 
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mercado”: “defendemos a democracia, sobretudo, por ser um sistema 
superior de vida, o mais apropriado para o desenvolvimento das 
potencialidades humanas”, afirmava o documento (Ibidem, p. 127, grifos do 
autor). 

O importante para a análise da transição brasileira da ditadura para a 

democracia burguesa é notar o papel que os signatários do Documento dos oito 

tiveram nesse processo. Segundo Bianchi, nas eleições da Fiesp para compor a 

diretoria do período 1980-83, a disputa ficou entre “setores com menor peso na 

economia”, representados por Theobaldo De Nigris, e Luís Eulálio de Bueno Vidigal 

Filho, representando “o setor mais dinâmico da indústria na década de 1970 – a 

indústria metal-mecânica e a eletroeletrônica” (Ibidem, p.141). 

A vitória de Vidigal Filho incorporou o espírito “do „grupo dos oito‟ ao comando 

da Fiesp e de alguns de seus membros também, como Cláudio Bardella” (Ibidem, p. 

141). Os novos dirigentes da poderosa Fiesp passaram a exigir maior participação 

na formulação das políticas de Estado. “Era a busca de uma colaboração mais 

intensa com o Executivo, procurando uma solução negociada para a crise 

econômica e política, rompendo com a subordinação característica do período 

anterior” (Ibidem, p. 142). 

Apesar da mudança no comando da Fiesp, é preciso não superdimensioná-la, 

pois, se houve ruptura, esta não foi com o regime militar, e sim com a prática 

considerada subserviente da diretoria anterior. Como demonstra Eli Diniz, a 

campanha de Vidigal Filho para a presidência da Fiesp teve como base a proposta 

de “revitalização da estrutura de representação dos interesses do setor industrial”. 

Com a vitória de Vidigal Filho “Instaurou-se, a partir de então, um padrão mais 

autônomo de relacionamento com o Estado” (DINIZ, 1994, p. 222). 

Eli Diniz e Bianchi, entre outros autores, não se deixaram influenciar pelos 

discursos democráticos e suas preocupações sociais, captando a essência do 

projeto daqueles que passaram a dirigir a Fiesp: a cobrança de maior participação 

na elaboração das políticas de Estado, sem romper com os governos militares. 

Quando de sua campanha eleitoral, Vidigal Filho fazia questão de mostrar à 
imprensa as fotos que ostentava em seu gabinete na Cobrasma com os 
presidentes Ernesto Geisel e João Figueiredo. “Está chegando a hora da 
geração dos empresários surgidos depois de [19]64. Nós, jovens 
empresários, somos todos frutos da Revolução de [19]64”, afirmou durante 
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a campanha. E para não deixar dúvidas dispara: “Governista? Somos todos. 
Quem não é” (sic) (BIANCHI, 2004, p. 147). 

Codato já havia percebido o compromisso desse setor do empresariado 

brasileiro com os militares, quando, analisando a campanha contra a estatização, 

chamava a atenção para o discurso de Vidigal Filho. Para o autor, 

[...] é preciso tomar as devidas precauções em relação à posição 
democrática do conjunto do empresariado brasileiro. Como advertiu Vidigal, 
do Sindipeças, num debate promovido pelo O Estado de S. Paulo: “devo 
ratificar o que já disse anteriormente: eu não sou um liberal na economia, 
como não sou um liberal na política [...]. Acho que o AI-5 deveria ser 
institucionalizado, adaptado à Constituição para deixar de ser uma medida 
de exceção” (O Estado de S. Paulo, 4/09/1977:49). Assim, diante de um 
possível avanço do movimento popular e operário, decorrente da abertura 
de novos canais de participação no sistema político, todas as precauções 
possíveis deveriam ser tomadas (CODATO, 1997, p. 302). 

Eli Diniz, analisando as teses que consideram as críticas dos empresários 

industriais aos governos militares, como “um projeto da burguesia tendo em vista a 

instauração de um novo regime político mais compatível com a realização dos 

interesses da classe, que já não estavam sendo contemplados pelo governo militar” 

(DINIZ, 1994, p. 224), afirma que tais críticas, que tiveram início no governo Geisel e 

aprofundaram-se no governo Figueiredo, não devem ser confundidas com 

[...] uma ruptura radical com o regime, embora tenham contribuído para 
aprofundar sua crise de legitimidade. As elites empresariais procuraram 
manter as críticas ao governo dentro de limites compatíveis com a 
possibilidade de recomposição com o regime. Na verdade, os industriais, 
por intermédio de suas lideranças mais expressivas, não chegaram a 
formular um projeto de transição para um nova ordem política (Ibidem, p. 
224-225). 

O discurso e a prática dos industriais variaram de acordo com a conjuntura. 

Entre 1978-1980, o discurso dos industriais da Fiesp foi de precaução com o 

movimento grevista do ABC paulista. Segundo Bianchi, através da revista Indústria e 

Desenvolvimento, os empresários destacavam que “o movimento grevista de 1978 

„de modo geral, desenrola em clima de grande disciplina e sem que, aparentemente, 

inspire-se em qualquer ideologia‟”. O colunista, Robert Appy, da revista acima citada, 

destacava que “o impacto das greves sobre os salários [...], no início de 1979, [...] 

havia sido responsáveis (sic) por um aumento da demanda” (BIANCHI, 2004, p. 

171). 

Havia uma clara tentativa de despolitizar a  
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ação sindical. Os movimentos sindicais de 1978 estariam revestidos de um 
conteúdo econômico positivo na medida em que teriam criado as condições 
para um aquecimento da demanda, com impactos benéficos para o conjunto 
da economia (Ibidem, p.171). 

No início de 1980, o discurso dos dirigentes da Fiesp mudou, pois as greves 

de 1979 davam sinais de que o movimento sindical se politizara a partir da “proposta 

de criação de um partido de trabalhadores no Congresso Metalúrgico realizado na 

cidade de Lins em 1979” (Ibidem, p. 172). 

Os empresários passaram a exigir responsabilidade dos sindicalistas. Em um 

artigo publicado na revista da Fiesp, o empresário Roberto Della Manna 

argumentava que os sindicatos não deveriam ter influências políticas; mantinha, 

assim, o clamor pela despolitização, mas exigia, também, “um recuo das demandas 

levantadas pelo movimento dos trabalhadores” (Ibidem, p. 172). 

A gestão de Theobaldo De Nigris, que estava em final de mandato na Fiesp,  

[...] encaminhou, em novembro de 1979, orientação às empresas 
associadas sugerindo não pagar as horas paradas, demitir grevistas e 
impedir que os trabalhadores permanecessem dentro das fábricas, 
expondo-os à repressão policial em praça pública (Ibidem, p. 173). 

A nova diretoria que tomou posse na Fiesp em agosto de 1980, presidida por 

Vidigal Filho, após duro aprendizado com as greves de 1978-1979, “não reproduzia 

nem a concepção idílico-modernizadora de Appy nem o ponto de vista belicoso-

conservador de De Nigris” (Ibidem, p. 174). 

Em 1980, a Comissão de Negociação do Grupo 14 da Fiesp fechou 

negociações salariais com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo , de Osasco e 

Guarulhos. Segundo Bianchi, tal acordo foi aclamado por empresários e 

metalúrgicos. Os dirigentes da Fiesp consideraram uma retomada e fortalecimento 

do diálogo alcançado a partir da maturidade das duas partes. “Para o presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Joaquim dos Santos Andrade, o acordo 

era „o início de uma nova era no relacionamento entre Capital e Trabalho‟” (Ibidem, 

p. 175). 

O governo também atuou para amenizar os conflitos entre trabalhadores e 

empresários, implantando uma nova política salarial proposta pelo Ministro do 
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Trabalho Murilo Macedo (1979). Os reajustes, que antes eram anuais, passaram a 

ser semestrais e, na fórmula de cálculo dos salários, foi introduzido um 

escalonamento  

[...] de modo a redistribuir a renda salarial em direção à base da pirâmide de 
salários. Além da redistribuição de renda, a intenção de Macedo era minar a 
crescente mobilização dos operários demonstrada nas greves de 1978 e 
1979 (SKIDMORE, 1988a, p. 57). 

Segundo Skidmore, a fórmula do ministro Murilo Macedo não pacificou os 

trabalhadores, que continuaram com as greves. Os metalúrgicos do ABC paulista 

iniciaram uma greve em abril de 1980, mobilizando 300.000 operários, que exigiam 

15% de aumento real (acima da inflação), também lutavam para reduzir a semana 

de 48 horas para “40 horas e estabilidade no emprego. Essa última era uma 

prioridade urgente, porque os empresários promoviam uma grande rotatividade a fim 

de diminuir o número de operários com maiores salários por antiguidade” (Ibidem, p. 

57). 

O governo reagiu com violência, reprimindo as manifestações, prendendo 

grevistas e intervindo nos sindicatos, caçou o mandato das lideranças e proibiu os 

afastados de concorrerem a novas eleições. Após 41 dias de greve, os 

trabalhadores retornaram ao trabalho sem nenhum ganho. 

No início de 1981, o grupo 14 da Fiesp fechou acordo com sindicatos de 

metalúrgicos do ABC e do interior paulista. Mais uma vez os empresários aclamaram 

o acordo, exaltando a importância do diálogo entre as partes. Para Bianchi, a 

comemoração dos empresários deveu-se ao fato de ser “a primeira vez em três anos 

que os acordos salariais eram concluídos „sem a interferência – direta ou indireta – 

do governo, sem greves e antes do prazo estabelecido para o dissídio da categoria 

dos metalúrgicos‟” (BIANCHI, 2004, p.175). 

Os acordos salariais entre a Fiesp e os diversos sindicatos de metalúrgicos 

fortaleceu, na diretoria da entidade, a proposta “de um pacto social envolvendo 

empresários, trabalhadores e o governo” (Ibidem, p. 175). Não demorou muito para 

que tal proposta fosse abandonada pelos empresários. Com a continuidade das 

lutas, principalmente dos metalúrgicos do ABC paulista, os dirigentes da Fiesp 

retomaram o caminho da repressão e da intervenção estatal. 
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Os golpes recebidos pelos sindicatos metalúrgicos da região do ABC 
paulista surtiram efeito, criando uma relação de forças que colocou os 
trabalhadores conjunturalmente em uma posição defensiva, agravada pelo 
início de um período recessivo e o aumento do desemprego (Ibidem, p. 
178). 

As relações entre a burguesia e o governo, apesar de algumas críticas 

pontuais, mantiveram-se estáveis até 1981, pois o presidente João Batista de 

Figueiredo, ao assumir seu mandato à frente do executivo, prometeu manter a 

política de crescimento do governo anterior. O Ministro da Fazenda de Geisel – 

Mário Henrique Simonsen – foi mantido na equipe econômica de Figueiredo, agora 

como Ministro do Planejamento. O plano quinquenal de Simonsen previa a 

desaceleração da economia, principalmente para combater o problema da balança 

de pagamentos e da alta inflacionária. Segundo Skidmore, as pressões contra o 

plano do Ministro do Planejamento levaram-no a demitir-se, após cinco meses de 

sua posse, pois 

Os estrategistas políticos dentro do novo governo recusavam-se a aceitar 
que o “milagre” terminara. A legitimidade política dos governos autoritários 
dependera, parcialmente, do alto crescimento desde 1967. A comunidade 
de negócios estava igualmente perturbada, mas por razões mais imediatas. 
Qualquer recessão significativa provocaria a liquidação de muitas firmas 
brasileiras que operavam com capital de giro perigosamente pequeno 
(SKIDMORE, 1988a, p. 50). 

Para Fishlow, a manutenção de Mário Henrique Simonsen na equipe 

econômica de Figueiredo sinalizava que era “chegado o momento de empreender 

uma reforma profunda na economia brasileira para trazê-la de volta ao controle das 

autoridades econômicas”. A estratégia principal era reduzir o crescimento econômico 

para que fosse possível o “reordenamento da economia brasileira” (FISHLOW, 1988, 

p. 168). 

Para o autor, as pressões: do empresariado nacional, que não viam com bons 

olhos uma possível recessão “num momento que seus lucros já sofriam certa 

compressão”; dos banqueiros, os quais se contrapunham à entrada do Banco do 

Brasil “na competição pelos grandes clientes, deixando-se de ater-se ao repasse dos 

créditos subsidiados do Banco Central aos setores priorizados”; dos novos ministros, 

que buscavam financiamento para os projetos de suas pastas, etc. levaram à saída 

de Simonsen e à expectativa de alteração na política econômica do governo 

Figueiredo. 
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Com a demissão de Mário Henrique Simonsen, Antonio Delfim Netto assumiu 

o ministério do Planejamento. Para Skidmore e Fishlow, a troca de ministros tinha 

como objetivo dar continuidade ao crescimento econômico herdado do período 

anterior. Entretanto, a proposta de crescimento rápido de Delfim Netto esbarrou nos 

problemas econômicos: segundo choque do petróleo; elevação dos juros 

internacionais; déficit da balança de pagamentos; alta inflacionária, fatores que 

levaram à mudança na política econômica. 

Segundo Skidmore, o Ministro do Planejamento, no final de 1979, 

“desvalorizou em 30% o cruzeiro e em janeiro prefixou a taxa de desvalorização e de 

indexação [...] para todo o ano de 1980” (Skidmore, 1988a, p. 56). A expectativa de 

Delfim era que essas medidas econômicas levassem a inflação a níveis aceitáveis. 

“Ao contrário das esperanças de Delfim Netto, a inflação disparou acima do previsto 

em 1980, levando a taxa de juros negativas, gastos extensivos e um cruzeiro 

supervalorizado” (Ibidem, p. 61). 

Apesar de manter o crescimento econômico, nos anos 1979-80, nos mesmos 

níveis do período anterior, a política econômica adotada por Delfim Netto, além de 

aumentar a inflação, tornou a balança de pagamentos negativa e elevou a dívida 

externa para, aproximadamente, 60 bilhões de dólares. Sob pressão dos banqueiros 

internacionais e do Fundo Monetário Internacional (FMI), “Delfim voltou-se para uma 

taxa de câmbio mais realística, sem prefixação de desvalorização ou correção 

monetária” (Ibidem, p. 61). Segundo Fishlow, “Os banqueiros tinham a última 

palavra. Recusaram-se a rolar a dívida sem que se implementasse uma plano de 

estabilização; dessa maneira, provocaram a mudança de postura ocorrida em 

novembro de 1980” (FISHLOW, 1988, p. 173). 

A partir daí o governo adotou uma política contencionista mais ortodoxa, 

limitando a expansão monetária, o que provocou um aperto da liquidez; elevou os 

juros reais para o patamar de 40/45% ao ano; “As empresas reduziram a produção e 

tentaram livrar-se de seus estoques, sobredimensionados e crescentemente 

onerosos. O investimento privado caiu”. O governo, ainda, cortou os investimentos 

das empresas estatais. Tais fatores foram responsáveis pela queda do PIB em 1,6% 

em 1981. “O desemprego tornou-se aberto. O Brasil entrou num período de declínio 
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cumulativo da renda que se revelou mais grave que aquele vivido durante a Grande 

Depressão” (Ibidem, p. 177). 

Segundo Fishlow, tal política gerou ganhos muito modestos. “A Inflação caiu 

de 121% em 1980, para 94%, em 1981. A balança comercial ostentou um pequeno 

superávit”, conseguido através da diminuição das importações e aumento das 

exportações. Para o autor, o principal efeito da política econômica contencionista “foi 

liberar um novo afluxo de capital dos bancos comerciais, aprofundando o 

endividamento do Brasil” (Ibidem, p. 177). 

Para Nilson Araújo, a política econômica contencionista adotada por Delfim 

Netto deve-se ao fato de Figueiredo não ter compromisso com a política 

desenvolvimentista implementada por Geisel, condensada no II PND, a qual  

visava ao desenvolvimento autônomo do país. Ele – Figueiredo – não tinha 
a menor tradição de compromisso com as correntes nacionalistas das 
Forças Armadas e por isso dificilmente conseguiria resistir às pressões para 
mudar a trajetória do II PND (SOUZA, 2004, p. 313). 

Segundo Bianchi, o PIB industrial havia mantido índices positivos de 

crescimento desde 1930. “A abrupta queda do PIB em 1981 teve assim entre os 

empresários o impacto de um trauma histórico” (BIANCHI, 2004, p. 181). 

Com a queda do PIB, em 1981, os empresários afastaram-se de Delfim Netto, 

mas mantiveram apoio ao presidente Figueiredo. Entretanto, a fração monopolista 

industrial dissociou-se do governo com o fechamento do acordo com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), no final de 1982, que submeteu o país  

 à rígida disciplina monetária [...], desvalorizando a moeda nacional, 
desindexando os salários em um contexto francamente inflacionário, 
reduzindo os gastos públicos, arrochando os investimentos privados e 
aumentando os impostos (Ibidem, p. 183).  

. Para Bianchi, 

Dissociação parece ser a palavra mais adequada – e precisa – para explicar 
o que ocorre então. As divergências do empresariado com o governo 
Figueiredo eram menores do que as que manifestava com seu ministro do 
Planejamento, mas o fracasso da política econômica empurrou todos para o 
mesmo abismo produzindo uma separação (Ibidem, p. 184, grifo do autor). 
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A queda do PIB, em 1981, pode ser explicada pela aplicação da política de 

ajuste estrutural adotada pelo governo, a qual, segundo Nilson Araújo, trilhou o 

caminho inverso ao II PND, “isto é, o caminho do aumento da subordinação externa 

de nossa economia, que levou a uma brutal recessão em fins de 1980 ao começo de 

1984 e inaugurou um longo período de estagnação da economia nacional” (SOUZA, 

2004, p. 313). 

Para Nilson Araújo, o governo Figueiredo começou com a economia brasileira 

em franco crescimento do PIB (6% em 1978, 6,4% em 1979 e 8% em 1980). 

Entretanto, já em 1979, a economia mundial dava os primeiros sinais de recessão e 

os juros internacionais não pararam de subir;  

[...] a taxa paga pela dívida brasileira subiu de 10,9% em 1978, para 13,3% 
em 1979, 15,5% em 1980, 19,6% em 1981, e 19,5% em 1982. Como 
consequência, o pagamento de juros aumentou de US$ 2,7 bilhões no 
primeiro ano para US$ 10,5 bilhões no último (Ibidem, p. 314). 

A relação de troca entre o Brasil e os países imperialistas também foi 

prejudicada, a partir: do segundo choque do petróleo (1979); da imposição de 

aumento de preços dos produtos exportados pelos países do capitalismo central; da 

imposição de rebaixamento dos preços das “commodities” exportadas pelo Brasil 

(Ibidem, p. 314). 

Segundo Nilson Araújo, o quadro econômico acima apresentado deixava duas 

opções ao Brasil: 

[...] ou se submetia à pressão externa e promovia o “ajuste externo” 
destinado a conter o crescimento econômico e gerar as divisas necessárias 
ao pagamento do “serviço da dívida”, ou mantinha a opção de 1974 pelo 
desenvolvimento autônomo e levava adiante o processo de substituição de 
importações no setor I programado pelo II PND, naturalmente com os 
ajustes que se fizessem necessários (Ibidem, p. 316). 

Para manter o crescimento econômico, o governo deveria suspender o 

pagamento da dívida externa, decretando a moratória da mesma (Ibidem, p. 316). 

Cabe perguntar por que o governo, tendo duas opções, adotou a política de 

ajuste estrutural que levou a economia brasileira à recessão? Nilson Araújo já 

respondeu à questão. Segundo ele, a opção do governo deve-se ao fato de 

Figueiredo não ter a “menor tradição de compromisso com as correntes 
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nacionalistas das Forças Armadas” e, portanto, não estar vinculado ao projeto 

desenvolvimentista adotado por Geisel a partir do II PND. 

Para nós, a explicação encontra-se na relação entre Estado e classes sociais, 

mais precisamente do primeiro com a burguesia e suas frações. Bianchi chama a 

atenção para a imprecisão com que boa parte de importantes autores analisa a 

burguesia e suas frações. Segundo o autor, 

Tanto nos trabalhos de Bresser Pereira, como de [Fernando Henrique] 
Cardoso, [Eli] Diniz e [Renato] Boschi é possível encontrar como traço 
comum uma imprecisão conceitual que obscurece a possibilidade de 
interpretar o processo de formação dos projetos empresarias. Termos como 
“elites empresariais”, “empresário industrial”, “burguesia” e “burguesia 
nacional” tornam-se intercambiáveis, na obra dos autores citados, sendo 
usados de forma indistinta. Ao proceder dessa maneira, perde-se a 
especificidade que cada um deles possui. O emaranhado conceitual produz 
uma homogeneização artificial do objeto de estudo. O empresariado, 
quando não a própria burguesia, é reduzido a sua forma arquetípica 
previamente homogeneizada: os industriais paulistas (BIANCHI, 2004, p. 
144). 

Para Bianchi, os analistas que promovem a homogeneização “tomando como 

ponto de partida o empresariado industrial paulista” deixam de lado importantes 

setores (frações) da burguesia. “É o caso, por exemplo, do setor financeiro, que não 

encontra, na análise dos autores citados, espaço algum, ou das empresas 

transnacionais” (Ibidem, p. 145). 

Complementando as afirmações de Bianchi, convém lembrar que o capital 

monopolista industrial comporta várias frações burguesas: o capital industrial 

nacional não-monopolista e monopolista; o capital monopolista internacional. Ao 

referir-se ao conjunto do capital industrial como uma burguesia nacional, deixa-se de 

perceber as diferenças e divergências entre essas frações burguesas. 

Como demonstrou Lúcio Flávio de Almeida (2006), a burguesia industrial 

brasileira, no período 1930-1964, não foi anti-imperialista; ela buscou apoio do 

Estado para preservar suas áreas de atuação e para garantir, a seu favor, a 

repartição da mais valia, mas também incentivou a entrada de capitais internacionais 

em áreas que não lhe interessava. 

É preciso lembrar que o desenvolvimento capitalista brasileiro, a partir de 

1930, foi impulsionado pelo Estado. Apesar de a Revolução de 1930 ter retirado da 
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burguesia bancária-comercial a hegemonia do bloco no poder, a burguesia industrial 

não logrou assumir essa hegemonia. Na verdade, a crise de hegemonia política no 

seio do bloco no poder levou a burocracia de Estado a se converter em força social 

autônoma, conquistando  

[...] a preponderância absoluta dentro do processo decisório estatal, mesmo 
que para promover uma política de desenvolvimento capitalista em última 
instância relacionada com os interesses econômicos de longo prazo da 
burguesia industrial (SAES, 2001, p. 118). 

 O autor explica que, dado o caráter acelerado e retardatário da 

industrialização brasileira, a burguesia industrial não almejou 

[...] o aprofundamento da industrialização. Favorecida pela disposição de 
recursos financeiros (engendrados na economia primário-exportadora) para 
importação e pela contínua oferta internacional de novas tecnologias 
industriais, essa classe social prefere se manter na condição de 
consumidora dos meios de produção fabricados noutro lugar a internalizar, 
com altos custos, o departamento econômico produtor de meios de 
produção (Ibidem, p. 121). 

 Ora, essa determinação da fração burguesa industrial leva a consequências 

políticas, pois “uma burguesia industrial que abdica da direção do processo de 

industrialização está, ao mesmo tempo, renunciando à luta pela conquista da 

hegemonia política no seio do bloco no poder” (Ibidem, p. 121). 

 Como afirmado anteriormente, o acelerado desenvolvimento capitalista 

brasileiro, nos anos 1950, levou à constituição de capitais monopolistas (bancário e 

industrial), que, a partir do golpe militar de 1964, reorganizaram o Estado, tendo o 

capital bancário monopolista assumido a hegemonia no seio do bloco no poder. 

Como demonstrado acima, a burguesia industrial monopolista, mesmo após o 

golpe militar de 1964, não logrou assumir a hegemonia no seio do bloco no poder, o 

que implica que essa fração burguesa não impôs às demais frações burguesas e às 

demais classes sociais seu projeto de nação. 

Retomando a análise do período 1974-1985, não se trata, como afirma Nilson 

Araújo, de um governo nacionalista que comanda um projeto de desenvolvimento 

capitalista autônomo (Geisel) apoiado pela burguesia nacional e de outro que tem 

pouco compromisso com esse projeto (Figueiredo), mas sim do papel fundamental 

que exerce a fração bancária monopolista (nacional, associada ou internacional) - a 
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partir de sua hegemonia no seio do bloco no poder do Estado brasileiro - na 

elaboração das políticas de Estado. 

Como já foi exposto, as políticas do Estado brasileiro, após 1964, 

beneficiaram diretamente o capital bancário monopolista (nacional, associado ou 

internacional). Na segunda metade do governo Geisel, com o crescimento do 

endividamento do Estado e a alta inflacionária, a política econômica implantada pelo 

governo foi, cada vez mais, direcionada para o atendimento dos interesses dessa 

fração burguesa, como ficou demonstrado na queda de braço entre governo e 

banqueiros, em 1976, pela liberalização dos juros, vencida pelos capitalistas. 

Com o acirramento da crise econômica e a adoção de políticas de ajuste 

estrutural pelo governo Figueiredo a partir de 1980, as quais beneficiaram o grande 

capital bancário em detrimento do capital monopolista industrial brasileiro, este 

dissociou-se do governo, sem afastar-se dos militares, mas também sem constituir 

um projeto político e econômico próprio. 

Essa constatação é fundamental para esta pesquisa, pois, se num primeiro 

momento (1974-1981) da abertura política o capital industrial monopolista brasileiro 

defendeu o regime, apenas cobrando maior participação na elaboração das políticas 

de Estado, a partir de 1981, pouco a pouco, as lideranças empresariais ligadas à 

burguesia industrial monopolista brasileira dissociaram-se do governo, aproximando-

se dos economistas de oposição ligados ao PMDB (CRUZ, 1988), partido que 

liderou a campanha Diretas Já. 

Para esta pesquisa, a clivagem do capital industrial monopolista brasileiro é 

fundamental, pois, quando do início da campanha Diretas Já, a maioria dos 

capitalistas pertencentes a essa fração burguesa posicionava-se contra a 

campanha. Porém, com a intensificação da crise econômica, os empresários ligados 

a essa fração burguesa aproximaram-se da campanha, hipotecando-lhe apoio. 

Um bom exemplo dessa mudança de postura são as posições assumidas por 

Vidigal Filho. Muito antes do início da campanha (1977), o futuro presidente da Fiesp 

afirmava não ser liberal nem na economia e nem na política e acrescentava que o 
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AI-5 deveria ser incorporado à Constituição para deixar de ser uma medida de 

exceção. 

No final de 1983, quando a campanha Diretas Já começava a alçar maiores 

voos - com o compromisso assumido a favor da campanha pelos governadores 

peemedebistas e o governador do Rio de janeiro, Leonel Brizola (PDT-RJ), em 

reunião realizada em outubro de 1983, na cidade de Foz do Iguaçu; com a 

realização do comício de São Paulo (27 de dezembro de 1983), na praça Charles 

Miller; após a convenção do PMDB, realizada em 3 de dezembro, ter decidido 

intensificar a campanha; - Vidigal Filho defendeu a mudança do regime político para 

o parlamentarismo com eleições diretas. 

Com a intensificação da campanha Diretas Já, a partir de janeiro de 1984, a 

maioria dos industriais brasileiros e estrangeiros com negócios no país passou a 

apoiar a campanha, como será demonstrado e analisado nos próximos capítulos. 

Entretanto é preciso não superdimensionar o apoio dado pela burguesia à 

campanha Diretas Já e à redemocratização do país. Essa mudança de postura dos 

representantes do capital industrial monopolista, que em menor grau também 

ocorreu com as demais frações burguesas, não se deve a uma repentina recaída 

democrática por parte dos capitalistas, mas sim à crise do regime militar, 

impulsionada pela crise econômica e pelo agigantamento da campanha Diretas Já. 

Por outro lado, a aproximação dos capitalistas à campanha serviu para 

direcionar, ainda mais, a Diretas Já para o parlamento, canalizando toda a 

mobilização popular para a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Isso reforçou, 

também, o papel da oposição burguesa na campanha, pois peemedebistas e 

pedetistas fizeram de tudo para manter a Diretas Já na estrita ordem burguesa, 

provando para o grande capital em geral que eram dignos de confiança. 

Os capitalistas, assim como a oposição burguesa, buscavam manter sob seu 

controle a transição da ditadura militar para a democracia burguesa, preservando 

certos mecanismos instituídos pelos governos militares - como, por exemplo, a Lei 

de Segurança Nacional (LSN) - que mantinham as características autoritárias da 

ditadura militar no novo regime que seria instituído a partir de 1985. 
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Ao contrário das teses que afirmam que Geisel e Golbery tinham o 

compromisso com o restabelecimento da democracia e, portanto, constituíram um 

projeto de abertura lenta, gradual e segura ou das teses que afirmam que esse 

processo foi obra da burguesia, afirmamos que o processo de transição brasileiro da 

ditadura militar para a democracia burguesa foi extremamente complexo. Como 

demonstra Décio Saes: 

Nada está mais distante dessa realidade que a sua caracterização como um 
processo de cumprimento gradual de um projeto: ou o projeto da burguesia 
(empenhada em mudar o estilo de dominação política), ou o projeto das 
Forças Armadas (empenhadas em evitar o aumento da pressão popular) 
(SAES, 1988, p. 27). 

As classes dominantes atuaram de acordo com a conjuntura. No princípio 

apoiaram a ditadura militar. A partir de 1974, capitaneadas pelo capital industrial 

monopolista, criticaram o governo pelo excesso de centralização das decisões 

políticas e realizaram uma campanha antiestatizante. Como demonstrado 

anteriormente, buscavam maior “diálogo” com o governo na elaboração das políticas 

de Estado. 

Como o crescimento das lutas operárias e populares (1978-1980), as críticas 

foram amenizadas, sendo retomado o apoio ao governo e à repressão. 

A partir de 1981, quando o PIB apresentou índices negativos, o capital 

monopolista industrial brasileiro dissociou-se do governo e aproximou-se das teses 

“desenvolvimentistas que pretendiam” reformar o pacto de dominação “reduzindo a 

autonomia do capital financeiro e privilegiando a indústria local, especialmente a 

nacional, fosse privada ou estatal” (SALLUM Jr., 1996, p. 83). 

Segundo Bianchi, a aproximação da burguesia industrial brasileira com as 

teses desenvolvimentistas foi realizada através da aliança deste setor do 

empresariado com os economistas de oposição críticos do modelo econômico 

implementado no final do governo Figueiredo, aliança, essa, “soldada pelo 
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documento divulgado pelos líderes empresariais eleitos em 1983 no Fórum Gazeta 

Mercantil” (BIANCHI, 2004, p. 189), conhecido como documento dos doze4. 

É importante ressaltar que a dissociação entre a burguesia industrial brasileira 

e o governo e a sua aproximação com as teses desenvolvimentistas não levaram a 

uma crise de hegemonia no seio do bloco no poder. A burguesia industrial brasileira, 

pelos laços que tem com o capital internacional e pressionada pelas lutas operárias 

e populares, não buscou mudar a forma de Estado e o regime político para alcançar 

a hegemonia no bloco no poder para impor seu projeto político; mais uma vez essa 

fração burguesa almejava conseguir do Estado o atendimento de seus interesses, 

sem, no entanto, causar nenhuma ruptura que pudesse propiciar alguma mudança 

estrutural. 

 

1.3 Oposição burguesa e movimento operário e popular: uma perigosa 

aproximação 

 

As eleições de 1974 fortaleceram o MDB, partido político criado após o golpe 

militar de 1964 para ser oposição consentida. Este aumentou sua bancada na 

Câmara dos Deputados de 87 para 165 parlamentares eleitos. No Senado Federal o 

partido elegeu 20 senadores, 13 a mais que na legislatura anterior. Nas Assembleias 

Estaduais, o MDB fez maioria nos estados de: São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro, Paraná, Acre e Amazonas (SKIDMORE, 1988; KINZO, 2001; LAMOUNIER, 

1988). 

Para as lideranças emedebistas, o resultado eleitoral de 1974 demonstrou a 

insatisfação popular com o regime ditatorial, o que impulsionou, no partido, a luta 

pela abertura política prometida pelo governo (Ibidem). 

O governo, prevendo nova derrota nas eleições de 1978, utilizando-se dos 

poderes arbitrários do Ato Institucional nº 5 (AI-5), fechou o Congresso em 1º de 
                                                           
4 O documento foi assinado por: Abílio Diniz, Antônio Ermírio de Moraes, Cláudio Bardella, Jorge 

Gerdau Johannpeter, José Ermírio de Moraes Filho, Laerte Setubal Filho, Manoel da Costa Santos, 
Olavo Egydio Setubal, Paulo Vellinho, Paulo Villares e Severo Fagundes Gomes (BIANCHI, 2004). 
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abril de 1977, impondo mudanças constitucionais necessárias para o fortalecimento 

eleitoral de seu partido, a ARENA, mudanças essas que ficaram conhecidas como o 

“Pacote de Abril”. 

As mudanças constitucionais alteraram as regras internas do Congresso 

Nacional. Como nas eleições de 1974 o governo havia perdido os dois terços 

necessários para aprovação de emendas constitucionais, a partir das alterações 

realizadas, estas passaram a ser aprovadas por maioria simples, o que dava ao 

governo, novamente, o controle sobre o Congresso Nacional, pois a ARENA detinha 

a maioria de deputados e senadores. 

O “Pacote de Abril” também instituiu que as eleições para governadores de 

estado e para um terço dos senadores seriam realizadas de forma indireta “em 1978 

por colégios eleitorais (que incluíam as câmaras municipais, onde a ARENA 

predominava); os deputados federais seriam alocados na base da média da 

população e não dos eleitores registrados (como em 1970 e 1974)” (SKIDMORE, 

1988a, p. 42). A reforma constitucional estendeu, ainda, a lei Falcão5, de 1976, para 

as eleições do Congresso Nacional. 

As alterações constitucionais impostas em 1977 surtiram o efeito esperado 

pelo governo. Nas eleições realizadas em 1978 para o Congresso Nacional, o MDB 

não conseguiu fazer maioria. As novas disposições advindas do “Pacote de abril” 

tornaram 

[...] um terço do Senado elegível indiretamente (os brasileiros, 
irreverentemente, apelidaram esses senadores de “biônicos”) e uma revisão 
da fórmula na representação na Câmara dos Deputados deu à ARENA a 
continuidade do controle das duas casas. Mas a tendência na eleição direta 
era óbvia – nas eleições diretas para o Senado, o MDB ganhou 52%, e a 
ARENA 34%, com 14% de votos nulos ou brancos. Mais cedo ou mais 
tarde, a abertura parecia fadada a escapar do controle governamental 
(Ibidem, p. 48). 

Em 1978 o Presidente da República Ernesto Geisel aboliu o AI-5, “privando, 

dessa forma, o presidente da autoridade de declarar o recesso do Congresso, 

cassar congressistas, ou privar cidadãos de seus direitos”; restituiu o habeas-corpus; 

                                                           
5
 A Lei nº 6339, de 1º de julho de 1976, levou o nome de seu criador, o ministro da Justiça Armando 

Falcão. A referida lei determinou que, na propaganda eleitoral, os partidos políticos só poderiam 
mencionar a legenda, o currículo e o número de registro do candidato na justiça eleitoral, e, na 
televisão, só poderiam apresentar a foto dos candidatos e divulgar o dia e o horário de comícios. 
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suspendeu a censura prévia para o rádio e a televisão. “Ao mesmo tempo, novos 

poderes „de salvaguarda‟ foram dados ao Executivo, inclusive de declarar o estado 

de emergência limitado, sem a aprovação do Congresso” (Ibidem, p. 48). 

O governo ainda tentou fazer o Congresso aprovar uma proposta de revisão 

da Lei de Segurança Nacional, a qual foi considerada uma farsa pelos defensores 

dos direitos humanos. “De fato, o Congresso nunca votou a lei; ela foi promulgada 

em dezembro por decurso de prazo, cláusula que considerava automaticamente 

aprovada qualquer lei não votada dentro de 40 dias” (Ibidem, p. 48). 

No final de 1978, Geisel revogou a expulsão de exilados políticos, o que 

permitiu a volta ao país de militantes políticos de vários matizes ideológicos. 

Entretanto o governo manteve a proibição de retorno ao país de alguns importantes 

políticos e militantes do período pré-golpe militar de 1964, entre os quais estavam: o 

ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola; o ex-governador de 

Pernambuco, Miguel Arraes; o ex-deputado federal do MDB pelo antigo estado da 

Guanabara, Márcio Moreira Alves; o secretário-geral do Partido Comunista, Luís 

Carlos Prestes; o líder das ligas camponesas, Francisco Julião. 

No final de 1977, Geisel impôs-se aos militares e ao PDS e indicou o general 

João Batista de Figueiredo como candidato à Presidência da República, o qual foi 

eleito pelo Colégio Eleitoral em 15 de outubro de 1978. 

Em seu primeiro ano de governo, 1979, Figueiredo enviou ao Congresso 

Nacional e este aprovou a lei da anistia, a qual concedeu anistia a 

[...] todos aqueles presos ou exilados por crimes políticos desde 2 de 
setembro (a data a (sic) da última anistia – elas foram bastante regulares na 
história da República). Estavam excluídos aqueles culpados de “crimes de 
sangue” durante a resistência armada ao governo. A lei também 
restabelecia os direitos políticos aos que os tinham perdido em razão dos 
Atos Institucionais (SKIDMORE, 1988a, p. 52-53). 

A lei da anistia possibilitou a volta ao Brasil das lideranças políticas e de 

militantes que haviam sido proibidos de retornar quando Geisel revogou a expulsão 

dos exilados políticos. 
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Ainda em 1979, o governo enviou para o Congresso Nacional a reforma 

eleitoral, que foi aprovada e pôs fim ao bipartidarismo e instituiu o multipartidarismo, 

permitindo, assim, a criação de várias siglas partidárias. 

Com a lei aprovada em novembro de 1979, a ARENA, partido do governo, 

mudou seu nome para Partido Democrático Social (PDS); o MDB passou a 

denominar-se Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), tática que 

irritou o governo, pois a lei proibia o uso da mesma legenda. 

Além das mudanças de nome dos partidos do antigo sistema bipartidário, foi 

criado, entre outros, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), legenda que “Leonel 

Brizola cobiçava, com boas credenciais. Mas as autoridades eleitorais, 

provavelmente por influência governamental, atribuíram-na a Ivete Vargas, uma 

personagem política menor, que era sobrinha de Getúlio Vargas” (Ibidem, p. 54). 

Com a perda da legenda, da qual havia sido importante figura antes do golpe de 

1964, Brizola fundou o Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

Foi criado, também, o Partido Popular, liderado por Tancredo Neves, mas que 

teve vida efêmera, fundindo-se ao PMDB em 1982. 

A partir das lutas operárias e populares, foi construído o Partido dos 

Trabalhadores, tendo como principal liderança Luís Inácio da Silva, o Lula. 

 O governo, também, alterou a lei eleitoral, adiando as eleições municipais de 

todo o país, que ocorreriam no final de 1980, para 1982, ano em que aconteceriam 

as eleições para todos os governos dos estados, para renovação de um terço do 

Senado, para toda a Câmara Federal e as Assembleias Estaduais. 

O ano de 1982 foi marcado pelas eleições em todos os níveis, exceto no 

presidencial. O governo, temendo perder a maioria no Colégio Eleitoral, mandou 

para o Congresso, e este aprovou, a lei “que proibia as coligações eleitorais e 

determinava que os eleitores votassem em uma única legenda” (Ibidem, p. 62). 

Nas eleições para o Congresso Nacional, os partidos de oposição fizeram 

maioria na Câmara dos Deputados (240 contra 235 do PDS), porém, no Senado, o 

partido governista conseguiu ampla superioridade numérica em relação às 



61 

 

oposições (46 a 23). Esse resultado manteve o PDS com maioria dos votos no 

Colégio Eleitoral que elegeria o próximo Presidente da República em 1985. 

O PMDB foi o partido de oposição que saiu mais fortalecido das eleições, 

pois, além de ter a maior bancada federal entre as oposições, elegeu governadores 

em oito estados, entre eles três dos mais importantes e industrializados do país: São 

Paulo, Minas Gerais e Paraná. O PDT elegeu Leonel Brizola governador do Rio de 

Janeiro, completando nove estados governados por partidos de oposição. 

Apesar de limitadas, as mudanças constitucionais acima expostas foram 

importantes, pois aumentaram o raio de atuação da oposição burguesa bem como 

das classes populares, em especial, da classe operária, que, a partir de 1978, 

impulsionou um movimento grevista que alarmou as classes dominantes e seus 

representantes. 

Como demonstra Eder Sader, a partir de 1970, novos movimentos sociais 

passaram a questionar as políticas governamentais. No início questionavam, 

principalmente, os baixos salários e as péssimas condições de vida dos 

trabalhadores em geral. Segundo o autor, esses movimentos iniciaram-se a partir da 

crise de três instituições: 

Da Igreja Católica, sofrendo a perda de influência junto ao povo, surgem as 
comunidades de base. De grupos de esquerda desarticulados por uma 
derrota política, surge uma busca de “novas formas de integração com os 
trabalhadores”. Da estrutura sindical esvaziada por falta de função, surge 
um “novo sindicalismo” (SADER, 1988, p. 144). 

Esses movimentos sociais foram, ao longo da década de 70 e 80, atores 

privilegiados nas lutas pelo atendimento das demandas dos bairros, como saúde, 

educação, água, esgoto etc., organizados principalmente nas Comunidades 

Eclesiais de Base, nos clubes de mães e movimentos de saúde. Essas organizações 

foram de extrema importância, pois, ao aglutinarem setores dos trabalhadores que 

estavam desorganizados, propiciaram a troca de experiências e discussões 

políticas. Tais trabalhadores, a princípio, demonstraram uma total aversão à política 

mais geral, mas, no transcurso de sua organização, perceberam a necessidade de 

organização e de sua participação na luta por direitos e pela melhoria de suas 

condições de vida. 
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Temos assim, nessa nova configuração das classes populares, formas 
diferenciadas de expressão, que se remetem a diferentes histórias e 
experiências. Nos clubes de mães suas práticas expressaram a valorização 
das relações primárias e da própria afirmação das conquistas da 
fraternidade. Já nas comissões de saúde vimos a valorização das 
conquistas obtidas nos espaços dos serviços públicos. Na oposição sindical, 
a valorização da organização e da luta na fábrica. No sindicalismo de São 
Bernardo, a valorização da recuperação do sindicato como espaço público 
operário, e as greves e assembleias de massa como formas de afirmação 
política (ibdem, p. 312-313). 

Sem dúvida, o movimento sindical foi a maior expressão dessa nova 

organização das classes populares, principalmente do novo sindicalismo surgido 

ABC paulista. Este confrontou o regime militar após a eclosão de várias greves 

operárias, a partir de 1978, que tiveram como pano de fundo principal as 

reivindicações salariais. Segundo Ricardo Antunes, apesar de existirem várias 

reivindicações, “o que centralmente motivou a eclosão grevista foi a necessidade de 

contrapor-se ao arrocho salarial”, mas acabou absorvendo contornos nitidamente 

políticos expressos “no confronto que efetivaram contra a base material e a 

superestrutura jurídico-política da autocracia burguesa” (ANTUNES, 1992, p. 167, 

grifo do autor).  

O confronto com a superestrutura jurídico-política a que se refere Antunes 

deu-se através da investida do movimento sindical 

[...] contra a política salarial dos governos autoritários e o controle político-
administrativo que exerciam sobre a vida associativa, escorados nos 
dispositivos repressivos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 
Negociação coletiva livre e direta, liberdade e autonomia sindicais e direito 
de greve foram as demandas que possibilitaram a vertebração do Novo 
Sindicalismo, na segunda metade dos anos [19]70 (ALMEIDA, 1996, p. 35). 

Segundo Maria Hermínia Tavares de Almeida, essa confrontação com as 

políticas salariais dos governos militares e a luta pela conquista de liberdades 

sindicais levaram o novo sindicalismo à oposição ao regime militar, transformando-o 

em ator do processo da transição brasileira da ditadura militar para a democracia 

burguesa. 

Para a autora, a escolha do governo Geisel de dar continuidade ao 

crescimento econômico apesar da deterioração das contas externas e do aumento 

inflacionário 
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[...] respondeu a um amplo, antigo e arraigado consenso 
desenvolvimentista, cristalizado ao longo de muitas décadas de expansão 
econômica continuada. Ele não dizia respeito apenas à necessidade de 
manter taxas elevadas de crescimento, mas referia-se, também, ao papel 
do Estado como promotor do desenvolvimento, bem como a uma razoável 
tolerância à presença de alguma inflação (Ibidem, p. 40). 

Esse consenso estava arraigado em quase toda a elite6 brasileira, no 

governo, nos militares, bem como em grande parte da oposição ao regime militar e 

Correspondia, também, aos anseios difusos das diferentes camadas da 
população. Para os estratos mais altos, a continuidade do crescimento 
significava perpetuar estilos de vida típicos do primeiro mundo. Para os 
menos aquinhoados, mantinha viva a esperança de aumentar a participação 
– ou de lograr a inclusão – na sociedade de consumo de massas (Ibidem, p. 
40). 

Segundo Tavares de Almeida, o novo sindicalismo nasceu na conjuntura 

acima descrita, “cobrando a participação dos trabalhadores na festa do „milagre 

econômico‟” (ibidem, p. 41). 

Para Eduardo G. Noronha, a primeira fase (1978-1984) do novo sindicalismo 

foi de ascensão das lutas operárias, sendo que, na primeira subfase (1978-1979), 

importantes greves no setor privado 

[...] definiram as características da atuação sindical que marcaram esse 
período. Essas greves tiveram um caráter inaugural, e o êxito de sua 
estratégia levou à disseminação dessa prática e introduziu os trabalhadores 
e suas lideranças no cenário político nacional (NORONHA, 2009, p. 128-
129). 

Segundo Antunes, 

As greves de Maio de 1978, desencadeadas pelo operariado da indústria 
automobilística, significaram, em síntese, o reaparecer do proletariado na 
cena política. E constituíram-se, por isso, nos eventos mais expressivos e 
alentadores da história operária brasileira recente. A greve geral metalúrgica 
desencadeada em 1979 confirmou esta expectativa (ANTUNES, 1992, p. 
38). 

A eclosão do movimento grevista, principalmente no ABC paulista, abriu 

caminho para o reconhecimento do novo sindicalismo como importante ator social, 

que se colocou na oposição ao regime militar, principalmente pela contestação da 

política salarial do governo. 
                                                           
6
 Elite: termo utilizado pela autora. Nós preferimos utilizar classe dominante, pois, em nosso 

entendimento, define melhor as relações de classe entre proprietários dos meios de produção e não-
proprietários, e permite explorar a complexidade de suas determinações, o que implica, segundo o 
caso, o recurso a conceitos como “bloco no poder”, frações de classe”, “categorias sociais” etc. 
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Em 1979, após a saída de Mário Henrique Simonsen do Ministério do 

Planejamento, Delfim Netto assumiu a pasta, propondo manter o crescimento 

econômico, conforme analisamos anteriormente. Delfim modificou a lei salarial, que, 

segundo Tavares de Almeida, sofrera poucas e irrelevantes alterações até 1978, 

depois de imposta em 1965. 

A lei nº 6.708 alterou os reajustes salariais, os quais eram anuais e passaram 

a ser semestrais e diferenciados “por faixa de salário, com aumentos superiores à 

inflação para quem ganhava até três salários mínimos e adicional de produtividade” 

(ALMEIDA, 1996, p. 46). Segundo a autora, 

A lei salarial era indício de certa mudança de postura do governo diante do 
conflito trabalhista. A nova legislação incorporava os reajustes semestrais, 
uma demanda dos sindicatos e dos movimentos grevistas, que já vinha 
sendo atendida, na forma de antecipação ao acordo anual, por muitas das 
grandes empresas em São Paulo (Ibidem, p. 46). 

As lideranças do novo sindicalismo rejeitaram a nova lei salarial, pois 

entendiam que percentuais de reajustes diferenciados por faixa de salário dividia os 

trabalhadores. “A organização do movimento sindical requeria, aos olhos de suas 

lideranças renovadoras, um esforço por falar em nome dos interesses de todos os 

trabalhadores” (Ibidem, p. 48). 

O movimento sindical foi extremamente forte entre 1978-1980, impulsionando 

uma onda grevista que paralisou importantes setores da economia brasileira. A 

paralisação mais importante foi a Greve Geral Metalúrgica de 1979. 

Segundo Antunes, a experiência das greves de 1978 levou a direção do 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo a preparar-se para novas situações, 

intensificando  

[...] o trabalho sindical junto às fábricas e program[ando] a realização de 
grandes assembleias no Sindicato. Foi estruturada uma comissão de 
salários que teve papel importante, junto com a direção sindical, na 
preparação e organização da Greve Geral Metalúrgica (ANTUNES: 1992, p. 
44). 

Apesar das iniciativas do sindicato, Antunes afirma que a Greve Geral 

Metalúrgica ainda manteve um forte componente de espontaneidade. Na assembleia 

realizada em 12 de março de 1979, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
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Bernardo, os trabalhadores reafirmaram a decisão de paralisação como forma de 

recusa da proposta patronal. Entretanto o movimento grevista deflagrado no dia 13 

teve início a partir da paralisação de algumas fábricas e da realização de piquetes 

nas portas das fábricas pelos próprios trabalhadores. 

Os dirigentes sindicais não tinham propostas nesse sentido e acabaram 

aprendendo com a própria dinâmica da greve. Faltava aos dirigentes sindicais um 

plano de direção do movimento, debilidade esta demonstrada com a perda dos 

rumos pelo movimento grevista, quando da intervenção do Estado no sindicato, com 

a consequente destituição da diretoria, que ocorreu no décimo dia da greve. 

Com a principal liderança – Lula – afastada da direção do sindicato, o 

movimento se viu perdido e, em assembleia realizada no Paço Municipal de São 

Bernardo, no dia 24 de março, apesar de defender a continuidade da greve, os 25 

mil metalúrgicos reunidos “clamavam pela presença de Lula. Foi um momento em 

que se evidenciou a ausência total de um comando ou liderança capaz de substituir 

a figura de Lula” (Ibidem, p. 48). 

A Greve Geral Metalúrgica, que chegou a paralisar aproximadamente 150 mil 

operários, realizando assembleias plebiscitárias que reuniram cerca de 80 mil 

trabalhadores no Estádio de Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, perdeu 

fôlego após a intervenção no sindicato e a destituição da diretoria. No dia 25 de 

março, Lula retomou a liderança do movimento e, em assembleia realizada na Igreja 

Matriz, reafirmou a continuidade da greve e dos piquetes. 

Entretanto, como demonstra Antunes, no dia 26 de março (segunda-feira), 

vários trabalhadores retornaram ao trabalho, o que levou a diretoria do sindicato a 

reavaliar a estratégia e, após negociar com o patronato uma trégua de 45 dias, 

período no qual seguiriam as negociações entre o sindicato e os patrões, os 

dirigentes sindicais levaram essa proposta para a assembleia, realizada no dia 27, e, 

apesar de resistências, conseguiram sua aprovação, dada “a confiança que os 

trabalhadores depositavam na figura de Lula” (Ibidem, p. 51). 

O patronato não cumpriu o acordo e iniciou um processo de demissões, o que 

acirrou os ânimos, levando as lideranças sindicais, que se reuniam na Igreja Matriz, 
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já que o sindicato estava sob intervenção, a propor que os trabalhadores 

paralisassem o trabalho quando as demissões fossem efetivadas. “Quando as 

empresas, uma vez mais desconsiderando o acordo, descontaram dos salários os 

dias paralisados, os trabalhadores responderam com novas greves” (Ibidem, p. 52). 

Segundo Antunes, a realização do ato de 1º de maio, no estádio de Vila 

Euclides, no qual estiveram presentes 130 mil metalúrgicos, com iminência de 

decretação de nova greve geral, mudou a disposição do patronato, que reabriu 

negociação com o sindicato. 

No dia 12 de maio, sindicato e Fiesp fecharam acordo, o qual foi aprovado em 

assembleia dos metalúrgicos no dia 13. Se não acolhia todas as reivindicações dos 

metalúrgicos, esse acordo era melhor do que os acordos fechados entre a 

Federação Metalúrgica e a Fiesp e também atendia a uma prioridade “que passou a 

ser dada no sentido da recuperação do Sindicato pelos operários” (Ibidem, p. 53). 

Para Antunes, a Greve Geral Metalúrgica foi importante, pois demonstrou aos 

trabalhadores que governo e patrões pertencem à mesma classe social e, portanto, 

estão juntos contra os trabalhadores. Segundo o autor, 

Se as greves parciais de Maio de 1978, em sua concretude, feriam a base 
econômica do poder político e antepunham-se à política salarial, a Greve 
Geral Metalúrgica de março de 1979 significou um passo substancial neste 
processo. Ao ferir a materialidade do ordenamento social, a Greve 
estampou, desde seu afloramento – apesar de sua reivindicação ater-se, 
em sua aparência, ao plano da imediatidade – sua nítida dimensão política. 
De maneira ainda mais acentuada do que nas greves de Maio do ano 
anterior, vivenciou-se em 1979 uma situação declarada de confronto entre o 
operariado metalúrgico, de um lado, e o capital e seu Estado Bonapartista, 
de outro (Ibidem, p. 54-55, grifo do autor). 

A Greve Geral Metalúrgica repercutiu no conjunto dos assalariados. Segundo 

Eduardo Noronha, se no princípio as greves concentraram-se no ABC paulista, 

espalharam-se “rapidamente para outros municípios, estados e categorias do setor 

privado. Em 1979, destacaram-se, além dos metalúrgicos, os trabalhadores da 

construção civil, médicos e professores” (NORONHA, 2009, p. 129), as duas últimas 

categorias ligadas, principalmente, ao setor público. 
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A Greve Geral Metalúrgica de 1979 trouxe ganhos salariais e organizacionais 

para os metalúrgicos de São Bernardo Campo, assim como refletiu positivamente no 

plano da consciência operária (ANTUNES, 1992). 

O ano de 1980 foi marcado por mais uma Greve Geral Metalúrgica deflagrada 

a partir de assembleia realizada pelos operários do ABC paulista. A greve espalhou-

se por várias cidades do estado de São Paulo. Entretanto, na capital e nas cidades 

do interior, a greve dos metalúrgicos logo foi interrompida com a aceitação da 

proposta patronal pelas lideranças sindicais dessas cidades, permanecendo 

paralisados apenas os metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Santo André. 

Para o autor, o movimento nas cidades do ABC paulista estava muito mais 

organizado do que no ano anterior. Os metalúrgicos e sua direção haviam aprendido 

com as greves anteriores e, prevendo uma possível intervenção no sindicato, 

estruturaram uma organização capaz de dar continuidade ao movimento grevista, 

caso a intervenção no sindicato e o afastamento das lideranças se concretizassem. 

[...] no topo do movimento encontrava-se a diretoria do Sindicato (membros 
efetivos e diretores de base), com Lula à frente. Estruturou-se um comando 
de greve, com dezesseis operários, que substituiriam, um a um, se 
necessário, os membros da diretoria. Para agilizar as decisões desse 
comando, existia um escalão intermediário, com cerca de 45 trabalhadores, 
que se encarregavam de transmitir à comissão de salários e mobilização, 
composta de 446 membros. Estes, distribuídos pelas fábricas e pelos 
bairros, faziam a ligação entre a base e o comando. E, através das 
assembleias plebiscitárias de massa, o movimento era constantemente 
reavaliado (Ibidem, p. 71, grifos do autor).  

Segundo Antunes, apesar de mais organizada do que as anteriores, a greve 

de 1980 também teve um caráter espontaneísta, “uma vez que inexistia, em seu 

processo de condução, uma direção política prévia e consciente” (Ibidem, p. 88, grifo 

do autor). 

O lampejo de direção que as lideranças sindicais tiveram em 1979, com a 

trégua de 45 dias proposta pela direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Bernardo e aprovada em assembleia pelos metalúrgicos, mais pela confiança que 

depositavam em Lula do que pela vontade da maioria, que estava disposta a manter 

a greve, foi assimilado de forma negativa pelos dirigentes sindicais, que mantiveram, 

no movimento de 1980, “a lógica espontânea da massa operária, cabendo às 

lideranças executá-la, viabilizá-la, mas não dirigi-la” (Ibidem, p. 88-89). 
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As lideranças sindicais não perceberam que o capital e o Estado estavam 

dispostos a derrotar, de qualquer forma, a luta operária e que, para enfrentá-los, era 

necessário conquistar apoio de outras categorias de trabalhadores, principalmente 

daquelas com algum compromisso com o novo sindicalismo. Segundo Antunes, 

“esta seria uma das condições necessárias para o que o movimento não sucumbisse 

ao ardil traçado pelo poder político do capital” (Ibidem, p. 92). 

O movimento metalúrgico de São Bernardo do Campo e Santo André ficou 

isolado dos demais trabalhadores e o Estado agiu de forma a isolar, também, os 

próprios metalúrgicos, proibindo assembleias plebiscitárias, impedindo acesso ao 

estádio de Vila Euclides, ao Paço Municipal e, posteriormente, à Praça da Matriz. 

Apesar de avanços na organização, com lideranças que discutiam os 

desdobramentos da greve nos bairros, sem dúvida as assembleias plebiscitárias era 

o que unificava o movimento. Com a impossibilidade de realização das assembleias 

publicitárias, o movimento foi se tornando cada vez mais isolado, impelindo os 

trabalhadores a voltarem ao trabalho, o que levou os operários reunidos em 

assembleia realizada no 41º dia da greve a decidirem por seu fim e pelo imediato 

retorno ao trabalho. 

Os dirigentes sindicais superestimaram a força da mobilização metalúrgica e 

subestimaram o poder do capital. “Não houve, portanto, por parte das lideranças, a 

compreensão da íntima relação existente entre o patronato da indústria 

automobilística e o Estado ditatorial” (Ibidem, p. 91). A partir dessa concepção 

equivocada de seu poder de mobilização, os metalúrgicos acreditaram que, 

sozinhos, poderiam derrubar a política econômica vigente. 

Para Antunes, 

O desfecho da Greve Geral metalúrgica de 1980, sem que nenhuma das 
suas reivindicações essenciais tivessem sido atendidas – e que teve ainda 
como resultantes negativos a quebra da dinâmica organizacional obtida 
durante a paralisação, o esgotamento da resistência operária, bem como as 
demissões generalizadas, atingindo praticamente todas as lideranças de 
base nas fábricas – acabou por se configurar em inegável derrota política do 
movimento operário (Ibidem, p. 96, grifos do autor). 

O movimento operário no ano de 1981 teve que conviver com os reflexos 

dessa derrota, em um momento em que a política monetarista adotada pelo governo 
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e os acordos firmados com o Fundo Monetário Internacional (FMI), em 1982, 

levaram o país a uma forte recessão, atingindo, “especialmente, a indústria e os 

segmentos mais modernos da economia” (ALMEIDA, 1996, p. 50), golpeando, ainda 

mais, a capacidade de mobilização dos sindicatos. “Em 1981 e 1982, a atividade 

grevista reduziu-se, em volume de paralisações e de jornadas perdidas, quando 

comparada a 1980” (Ibidem, p. 50). 

Eduardo Noronha classifica o período 1980-1982 como a segunda subfase do 

sindicalismo, corroborando as afirmações de Tavares de Almeida de que a recessão 

golpeou a mobilização sindical. Segundo o autor, a política recessiva adotada pelo 

governo levou ao crescimento do desemprego, fator que, também, dificultou a 

organização dos trabalhadores, levando ao decréscimo do número de greves. 

A análise efetuada por Noronha em relação aos fatores que inibem ou 

potencializam a deflagração de movimentos grevistas, confirma que períodos de alto 

desemprego dificultam a deflagração de greves. Para o autor, “No período 1980-

1984 [no Brasil] é inegável o impacto das demissões para a redução das greves, 

quando o movimento sindical ainda dava seus primeiros passos organizacionais” 

(NORONHA, 2009, p. 152). 

Para o autor, “a instabilidade do processo de transição política com o 

atentado do Riocentro; e as sinalizações governamentais de que manifestações 

sindicais não seriam facilmente aceitas no processo de abertura política” 

(NORONHA, 2009, p. 131) também contribuíram para a desmobilização dos 

sindicatos. É nesse período, também, 

[...] que o empresariado, a princípio surpreendido pela ação sindical, 
começa a articular uma reação mais consistente, através da organização de 
associações. Diante desse cenário, no primeiro momento o movimento 
sindical optou pela estratégia de confronto, com a realização de poucas 
greves, porém longas e abrangentes, que envolvem as mesmas categorias 
da fase inicial. Entretanto, especialmente a partir do atentado do Riocentro, 
o movimento sindical voltou-se à sua organização interna, o que levou à 
intensificação das atividades, no sentido da criação das centrais dos 
trabalhadores (Ibidem, p. 131-132). 

Como demonstramos anteriormente, em 1981 o PIB brasileiro regrediu pela 

primeira vez na história, pelos menos desde 1930, e o governo intensificou a política 

recessiva, assinando o acordo com o FMI. Segundo Tavares de Almeida, para 
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“adequar a política econômica ao receituário do FMI”, o governo “impôs mudanças 

sucessivas na regra salarial. Em 1983, o país teve seis leis salariais que 

transformaram a questão dos salários em tema de debate político nacional e pomo 

de discórdia entre governo e oposições” (ALMEIDA, 1996, p. 51). 

A análise de David Maciel confirma o acima exposto e traz dados da 

economia que facilita o entendimento do acirramento das lutas em torno da questão 

salarial. Segundo o autor, os acordos firmados com o FMI exigiam um 

aprofundamento da política monetarista já desenvolvida. O governo tentava obter 

“um superávit comercial de US$ 6 bilhões em 1983, de modo a diminuir o déficit da 

balança de pagamento, e na desindexação dos salários em relação à inflação”. A 

equipe econômica de Figueiredo optou por implantar uma política econômica que 

estimulasse as exportações e diminuísse as “importações de bens de capital, 

passando por uma nova política de arrocho salarial” (MACIEL, 2004, p. 281). 

Como não conseguiu atingir os objetivos acordados com o FMI, o governo 

desvalorizou a moeda brasileira em 140%, o que tornou possível ultrapassar a meta 

do superávit comercial, chegando a US$ 6,5 bilhões, “e o déficit em transações 

correntes da balança de pagamentos caíra para US$ 6,2 bilhões , 2,7% do PIB” 

(Ibidem, p. 281). 

Para o autor, os resultados obtidos pela política econômica adotada pelo 

governo não se deram apenas pelo aumento das exportações, mas também pela 

“diminuição acentuada no volume de importações, caracterizando uma política de 

indução da recessão, sentida principalmente na indústria e na agricultura voltadas 

para o abastecimento interno” (Ibidem, p. 281). 

A recessão atingiu bruscamente a produção industrial no ano de 1983, a qual 

caiu 5,2%; a maior queda (19%) concentrou-se num setor estratégico da econômica 

capitalista, a produção de bens de capital. Outro resultado importante da política 

recessiva foi a disparada dos preços agrícolas, com o consequente aumento da 

inflação. 

A outra ponta do acordo do governo com o FMI era o controle salarial, com a 

justificativa de que este gera inflação. Para cumprir o acordo com a agência 
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financeira internacional e tentar salvar os lucros dos capitalistas, o governo enviou 

ao Congresso Nacional três Decretos-Lei relativos aos aumentos salariais. 

Para esta pesquisa, a incapacidade de o governo Figueiredo impor uma 

política salarial, como fizeram seus antecessores, é de fundamental importância, 

pois, como demonstra Tavares de Almeida, 

O combate às propostas governamentais de novas regras para os salários 
produziu a convergência de ações entre lideranças sindicais e forças 
oposicionistas atuantes no Parlamento. Em consequência, o movimento 
sindical desenvolveu intensa pressão sobre o Congresso, empurrando-o 
para o confronto com o governo. Apesar do espectro da recessão que 
limitava o recurso à paralisação do trabalho, em julho de 1983, as 
lideranças sindicais ensaiaram a primeira greve geral política contra o 
decreto-lei n. 2.045 (ALMEIDA, 1996, p. 52-53). 

Analisemos os decretos salariais e a batalha de sindicalistas e oposição 

contra o governo no Congresso Nacional. 

O Decreto-Lei 2.012 retirou dos trabalhadores que ganhavam até três salários 

mínimos o reajuste superior a 10% do índice Nacional de Preços (INPC) 

estabelecido pela legislação salarial de 1979. O decreto criou outras faixas salariais 

e com reajustes inferiores ao INPC. “Desse modo, somente os trabalhadores das 

faixas mais baixas receberiam salários equiparados ao custo de vida” (ALVES, 1985, 

p. 298), os demais teriam perdas salariais e de poder aquisitivo. 

Os decretos do governo entravam em vigor imediatamente e, se não fossem 

votados pelo Congresso Nacional num prazo de trinta dias, seriam aprovados por 

decurso de prazo. Foi o caso do decreto-lei 2.012. 

PDS e PTB negociaram um abrandamento das perdas da classe média e, em 

5 de julho de 1983, o governo enviou ao Congresso Nacional o Decreto-Lei 2.024, o 

qual estabelecia “que os trabalhadores que ganhassem até sete salários mínimos 

receberiam reajuste integral, de acordo com o custo de vida (100% do INPC.)” 

(Ibidem, p. 298). 

O governo tentou manobrar a votação do Decreto-Lei 2.024, utilizando-se da 

“famosa questão de ordem alegando necessidade de quorum no Senado para 

realizar a votação na Câmara na sessão conjunta do Congresso Nacional” 
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(LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 248, grifo dos autores). Tal recurso não passava 

de um “tapetão regimental”, pois a votação do decreto aconteceria primeiro na 

Câmara e, se aprovado, dirigir-se-ia ao Senado. A questão de ordem foi solicitada 

pelo Senador Aloysio Chaves, do PDS, que não conseguiu acabar sua fala. Um 

grande alvoroço tomou conta do plenário e das galerias que estavam lotadas, 

principalmente, de sindicalistas. Vários deputados da oposição prometiam quebrar 

tudo se a votação não fosse realizada. Diante das manifestações, o presidente do 

Congresso Nacional, Nilo Coelho, suspendeu a sessão retirando-se do plenário 

(Ibidem). 

Depois de muita confusão e negociação, o presidente do Congresso retornou 

ao plenário e anunciou: 

Tenho consciência e noção perfeita da responsabilidade que pesa sobre 
meus ombros quando ocupo a presidência do Congresso Nacional. A 
questão de ordem levantada pelo senador Aloysio Chaves foi bem 
apresentada num Regimento cheio de lacunas. Não me oferecem condições 
todos os regimentos, entretanto, para que eu possa chegar em socorro ao 
líder do meu partido (MARCHI, apud LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 252). 

Os trabalhos foram retomados e o Decreto-Lei 2.024 foi rejeitado pelo 

Congresso Nacional na madrugada do dia 21 de setembro de 1983; foram 252 votos 

contrários, sendo 241 dos partidos de oposição e 11 do partido governista 

(LEONELLI & OLIVEIRA, 2004). 

Segundo Alberto Tosi, a rejeição do Decreto-Lei 2.024 teve grande significado 

político, já que o Congresso Nacional não rejeitava um decreto-lei do executivo 

desde o golpe militar de 1964. “E a rejeição se dava com a participação de 11 votos 

da bancada do PDS, além do comparecimento em massa dos 244 deputados dos 

quatro partidos de oposição” (RODRIGUES, 2003, p. 27). 

Para os autores de Diretas Já: 15 meses que abalaram a ditadura, a votação 

do Decreto-Lei 2.024 teve um grande significado para a campanha por eleições 

diretas. “A Câmara dos Deputados passou a ser um território de esperança. Um 

espaço de possibilidades reais para a mudança política” (LEONELLI & OLIVEIRA, 

2004, p. 255). 
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Para nós, mesmo reconhecendo a importância da rejeição do Decreto-Lei 

2.024, esse foi um primeiro passo de aproximação entre a oposição burguesa e o 

sindicalismo, em especial, o novo sindicalismo nascido no ABC paulista, movimento 

que, como analisaremos a seguir, ajudou a canalizar a campanha Diretas Já para 

aprovação da emenda Dante de Oliveira no Congresso Nacional, dentro das regras 

do jogo impostas pela oposição burguesa. 

Após retirar dos cálculos da inflação os aumentos do trigo, do açúcar e do 

petróleo e de seus derivados gerados pelo fim dos subsídios, o governo enviou ao 

Congresso Nacional novo Decreto-Lei, o de número 2.045, tratando da questão dos 

reajustes salariais. 

Antes de enviar o Decreto-Lei 2.045 ao Congresso Nacional, o governo tentou 

negociar com a oposição, por intermédio do governador de Minas Gerais, Tancredo 

Neves. Este, em encontro com o Presidente da República, prometeu fazer todos os 

esforços possíveis 

[...] para que o PMDB negociasse com o governo uma saída para o impasse 
da política salarial. Chegou-se com isso a um aparente acordo, pelo qual a 
política salarial passaria a prever aumentos de 100% do INPC para a faixa 
até oito salários mínimos, mas esse acordo desabou com a estrepitosa vaia 
que o PMDB recebeu das galerias do Congresso – tomadas por cerca de 4 
mil manifestantes – ao anunciar que negociava com o governo 
(RODRIGUES, 2003, p. 28). 

O decreto 2.045 era muito mais draconiano do que os anteriores: “limitava a 

80% do INPC expurgado os reajustes salariais de todos os trabalhadores, 

independentemente das faixas a que pertencessem” (ALVES, 1985, p. 299). 

Os decretos acima tratavam do setor privado. Como os acordos com o FMI 

previam o corte geral dos salários e a contenção dos gastos públicos, o governo 

baixou o Decreto-Lei 2.036, em 28 de junho de 1983, o qual estabelecia corte dos 

salários do setor público. 

O mês de julho foi marcado por greves contrárias ao 2.036. Em Paulínia, 

interior de São Paulo, na refinaria da Petrobrás, mais de mil operários cruzaram os 

braços em protesto ao referido decreto. O Ministério do Trabalho, utilizando-se da 

legislação trabalhista, “interveio no Sindicato dos Petroleiros de Campinas e 

Paulínia, afastou dos cargos todos os dirigentes – inclusive o presidente Jacó Bittar, 
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também secretário-geral do Partido dos Trabalhadores – e despediu trabalhadores 

que continuaram em greve” (Ibidem, p. 299). 

A ação do governo contra os trabalhadores da refinaria de Paulínia e a 

intervenção no sindicato gerou uma onda de greves em solidariedade aos 

petroleiros. Na Bahia, os trabalhadores paralisaram a refinaria de Mataripe, “em 

apoio aos trabalhadores de Paulínia. O Ministério do Trabalho decretou intervenção 

também no sindicato de Mataripe” (Ibidem, p. 299). 

Os metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema pararam as 

atividades no dia 7 de julho em solidariedade aos petroleiros, mas também em 

protesto contra os decretos 2.012, 2.024 e 2.045 e contra a ingerência do FMI na 

política econômica brasileira.  

No dia seguinte, outros trabalhadores aderiram à greve na região paulista 
do ABCD. Além dos metalúrgicos, motoristas de ônibus, trabalhadores das 
indústrias químicas, de couro e de vidro pararam em solidariedade aos 
protestos (Ibidem, p. 300).  

Mais uma vez o Ministério do Trabalho interpôs-se decretando a intervenção 

no Sindicato dos Metalúrgicos. “Jair Meneguelli e todos os demais dirigentes [...] 

foram afastados dos cargos” (Ibidem, p. 300). 

No dia 9 de julho, os metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema 

reuniram-se em assembleia no Estádio de Vila Euclides e decretaram a volta 

temporária ao trabalho, marcando greve geral para o dia 21. 

Líderes cassados, como Jacó Bittar, Jair Meneguelli e Luís Inácio Lula da 

Silva, uniram-se a outras lideranças sindicais – Joaquim dos Santos Andrade 

(presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo) e Argeu Egydio (Federação 

dos Metalúrgicos de São Paulo) – para preparar os protestos do dia 21. 

O dia 21 de julho de 1983 acabou sendo um dia de protestos e não de greve 

geral. Aconteceram protestos e paralisações em vários estados. Em São Paulo, no 

centro da capital,  

[...] cerca de 70% dos estabelecimentos comerciais permaneceram 
fechados. Bancos, hospitais e todas as repartições públicas funcionaram 
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com apenas 30% da capacidade. [...] 300.000 dos 400.000 metalúrgicos 
aderiram à greve (Ibidem, p. 303).   

Porém, como o governo havia previsto, a maior paralisação foi no ABCD 

paulista, onde a greve atingiu índice de 95% dos trabalhadores. 

O governo reagiu à organização dos protestos, promulgando, no dia 20, o 

Decreto nº 88.540, permitindo ao executivo a convocação das polícias militares dos 

estados, colocando-as sob o comando do Exército e retirando dos governadores dos 

estados o controle sobre essa força policial. 

Nos estados governados por membros de partidos de oposição, o decreto 
teve o efeito de forçar os governos a reprimir efetivamente qualquer 
perturbação pública ou expor-se ao imediato controle de sua Polícia Militar 
por parte do exército. Por outro lado, as disposições dos parágrafos 1º e 2º 
do Artigo 6º acarretariam o direto envolvimento dos governos estaduais nos 
atos de repressão, em vista da necessidade de coordenar as atividades da 
Polícia Militar e das secretarias de segurança (Ibidem, p. 302). 

Segundo Domingos Leonelli e Dante de Oliveira, a possibilidade de perda do 

controle sobre a polícia militar por parte dos governadores de oposição justifica a 

repressão a qualquer “perturbação pública”. Para nós, a forte repressão autorizada 

pelo governador de São Paulo, Franco Montoro, às manifestações do dia 21 de julho 

de 1983, principalmente em São Bernardo do Campo, onde até mesmo a Igreja 

Matriz foi invadida pela polícia, foi uma demonstração, à classe dominante, de que a 

oposição burguesa estava apta a governar o país, mantendo a ordem, mesmo que 

fosse necessário o uso da força. 

O que pesou nos episódios de 21 de julho foi a posição de classe dos partidos 

da oposição, mormente o PMDB, posição essa demonstrada por Domingos Leonelli 

e Dante de Oliveira, mesmo quando os autores tentam defender o governador de 

São Paulo. 

O governador Franco Montoro, em uma decisão que tanto poderia ser 
considerada uma capitulação quanto um cálculo baseado na Realpolitik, 
desencadeara uma enorme operação de prevenção e repressão que 
resultou em trezentos presos, invasão de igrejas ocupação de praças e 
inúmeros incidentes violentos (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 197, grifos 
nossos). 

As lutas operárias contra os decretos salariais e contra a política econômica 

do governo federal levaram a pressão das ruas para o Congresso Nacional, como foi 

demonstrado anteriormente. Pressão fundamental para a não aprovação dos 
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decretos 2.024, 2.036 e 2045. O primeiro já havia sido derrubado em setembro, os 

dois últimos caíram em outubro. Entretanto, como analisado acima, a pressão dos 

sindicalistas sobre o Congresso levou a uma aproximação daqueles com a oposição 

burguesa, que buscou canalizar as lutas operárias e populares para o Parlamento, 

sinalizando que a solução para os problemas das classes trabalhadoras estava na 

mudança do regime político. 

O Presidente da República, João Batista de Figueiredo, na véspera da 

votação do decreto 2.045, recorreu às “medidas de emergência” instituídas pela 

emenda constitucional de 1978, a qual aboliu o AI-5, mas incorporou novas 

“salvaguardas” para o Estado, dando ao executivo o poder de decretar “medidas de 

emergência”, “estado de sítio” ou “estado de emergência”.  

Figueiredo nomeou o General Newton Cruz, ligado à linha dura, como 

comandante em Brasília das “operações autorizadas pelos poderes extraordinários 

da declaração de emergência” (ALVES, 1985, p. 306). No dia 19 de outubro, as 

entradas de Brasília foram bloqueadas para impedir que os sindicalistas entrassem. 

Foram promovidas buscas de documentos. Uma reunião da sede da OAB 
foi interrompida com a invasão de tropas comandadas pelo General Newton 
Cruz. Foi de tal ordem a reação contra o decreto, no entanto, que o governo 
recuou, instruindo o executor a não aplicar em todo o seu rigor as medidas 
decretadas. Apesar do clima de tensão, o Congresso rejeitou o Decreto Nº 
2.045 (Ibidem, p. 306). 

Mais de 1200 sindicalistas lotaram as galerias da Câmara, fato que demonstra 

o recuo do governo. Segundo Domingos Leonelli e Dante de Oliveira, os presentes 

permaneceram “em silêncio, conforme combinado com Lula e Joaquinzão, da CUT e 

da Conclat. Desmoralizavam, assim, a tese da necessidade das medidas de 

emergência” (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 277). 

A votação do Decreto-Lei 2.045 demonstrou que a dissidência no PDS 

aumentava; aproximadamente 20 deputados do partido votaram com a oposição, 

totalizando 260 votos contra a aprovação do decreto. 

As galerias levantaram-se e, em coro, junto com os deputados federais e 
senadores, cantaram o Hino Nacional. Elas estariam de novo cheias de 
esperança em abril de 1984, em uma Brasília, de novo sitiada, para a 
votação da Emenda Dante de Oliveira (Ibidem, p. 278). 
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Os acordos, a reação dos presentes e as análises realizadas a partir dessa 

votação demonstram a fragilidade do sindicalismo submetendo-se à direção da 

oposição burguesa. Primeiro foi o “silêncio combinado” entre lideranças sindicais e 

parlamentares, demonstração de quão “ordeira” eram as manifestações, e, após a 

rejeição do decreto, irmanados, sindicalistas e parlamentares cantando o Hino 

Nacional. Era o canto da sereia para as classes populares. Um Parlamento 

renovado a partir das pressões populares mudaria a história brasileira, rumo a um 

novo patamar civilizatório. Sindicalistas, parlamentares e analistas precisam explicar 

por que toda essa irmandade não foi suficiente para aprovar a emenda por eleições 

diretas e permitiu ao governo aprovar o Decreto-Lei 2065. 

O referido decreto aumentava o reajuste para os trabalhadores que 

ganhavam até três salários mínimos para 100% do INPC; para os que ganhavam de 

três a sete, o reajuste seria de 80%; de sete a quinze, de 60%; acima de quinze, o 

reajuste seria de 50%. Em relação ao Decreto-Lei 2.045, “ganharam” os 

trabalhadores que recebiam até três salários mínimos, empataram os que recebiam 

até sete e “perderam” os demais. É preciso lembrar que os aumentos salariais eram 

baseados no INPC, índice claramente abaixo da inflação, “pois de seu cálculo eram 

expurgados os aumentos „acidentais‟ e „atípicos‟, devidos a problemas climáticos ou 

outras causas conjunturais” (MACIEL, 2004, p. 282).  

Para aprovação do Decreto-Lei 2.065, o governo contou com apoio de 

parlamentares do PTB, partido de oposição, que, em troca de seus votos, recebeu 

cargos em empresas estatais. Segundo Alberto Tosi, “Sob forte pressão do grupo de 

Tancredo, que era favorável ao entendimento, a cúpula do PMDB não conseguiu 

fechar questão contra o decreto” (RODRIGUES, 2003, p. 29), facilitando, assim, a 

aprovação do referido decreto. 

É certo que a maioria dos assalariados ganhava até três salários mínimos, 

porém essa pequena mudança não dá motivos para enxergar a aprovação do 

Decreto-Lei 2.065 como uma vitória para as classes trabalhadoras, a não ser que se 

aposte em mudanças cumulativas que levem a mudanças profundas das relações 

sociais. Parece que esse foi o caso dos sindicalistas, parlamentares e analistas. 
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A rejeição dos Decretos-Lei 2.012, 2.024, 2.036 e 2.045 demonstrou que o 

governo já não tinha mais o controle absoluto do Congresso Nacional e sinalizou à 

oposição burguesa a possibilidade de mudança das regras do jogo através do 

Parlamento. 

Para a oposição burguesa, essa possibilidade ficou mais evidente após a 

realização do comício de Goiânia, em 15 de junho de 1983, ao qual compareceram 

entre 5 a 8 mil pessoas, ato público que foi um ensaio do PMDB para testar a 

preferência dos eleitores em relação às eleições para a Presidência da República. 

No segundo semestre de 1983, a oposição burguesa hesitou entre negociar 

com o governo e o PDS e organizar mobilizações populares. À medida que as 

manifestações pró-eleições diretas foram crescendo, os setores oposicionistas ao 

regime militar começaram a vislumbrar reais possibilidades de retirar das mãos do 

governo a decisão sobre o processo sucessório. 

O crescimento da preferência popular pelo pleito direto; a manifestação de 

alguns capitalistas a favor de eleições diretas para sucessão de Figueiredo; a 

realização do comício de São Paulo, em 27 de novembro de 1983, ato público 

comandado pelo PT e pela CUT levaram a oposição burguesa a decidir-se pela 

organização da campanha Diretas Já, organizando e dirigindo os gigantescos 

comícios realizados entre janeiro e abril de 1984, os quais serão analisados no 

próximo capítulo. 

Retomando a relação entre oposição burguesa e movimento operário e 

popular, segundo nossa perspectiva de análise, a estratégia de confronto adotada 

pelo sindicalismo brasileiro, no período 1978-1984, dirigia-se ao governo e ao 

regime militar, sem, contudo, elaborar um projeto próprio que pudesse levar à 

confrontação com a burguesia ou suas frações. 

Essa pode ser uma das explicações de porque o movimento operário e 

popular não se confrontou com a oposição burguesa na campanha Diretas Já, 

aceitando, de certa forma, a direção imposta pelo PMDB e PDT, que canalizaram 

toda a luta pela redemocratização do país para a aprovação da emenda Dante de 

Oliveira no Congresso Nacional. 
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Nossa análise ganha contornos mais nítidos quando se observa que 

propostas como a redemocratização do país, o fim do acordo com o FMI e a 

retomada do desenvolvimento eram comuns entre a oposição burguesa e o 

movimento operário e popular. 

Portanto, a perspectiva de que a instauração do regime democrático poderia 

levar à superação da crise política e econômica unia os dois setores em torno da 

campanha Diretas Já. Sem dúvida havia diferenças de interpretações de como 

conduzir a campanha e de como seria o novo regime, porém o apelo à democracia, 

de certo modo, aplacava as diferenças. 
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Capítulo 2 - Diretas Já: a maior campanha popular da história brasileira 

 

Este capítulo é, fundamentalmente, uma tentativa de reconstituir a 

organização e o desenvolvimento da campanha Diretas Já, tomando por referência 

matérias de jornais, revistas e a obra de Domingos Leonelli e Dante de Oliveira 

Diretas Já: 15 meses que abalaram a ditadura. A utilização deste livro deve-se 

principalmente às entrevistas, que ele contem, concedidas por pessoas-chave no 

processo sucessório do presidente João Batista de Figueiredo e na organização da 

campanha Diretas Já. Inclusive aí o próprio testemunho dos autores que, à época da 

campanha, eram deputados federais pelo PMDB, tendo o segundo apresentado a 

emenda constitucional que propunha eleições diretas para 1985 e que, por isso, 

levou seu nome. 

 

2.1 Organização e desenvolvimento da campanha Diretas Já 

 

A campanha Diretas Já está ligada à apresentação da emenda constitucional 

Dante de Oliveira (PMDB-MT). Segundo seu autor, havia emendas no Congresso 

Nacional propondo eleições diretas para a Presidência da República, porém, como 

na nova legislatura, que se abriu em 1983, elas não foram reapresentadas, não 

existia qualquer emenda nesse sentido em tramitação. A partir daí o deputado 

solicitou ao seu pai, jurista e ex-senador da União Democrática Nacional (UDN-MT), 

Sebastião de Oliveira (Dr. Paraná), a elaboração da emenda constitucional. Com o 

projeto em mãos, Dante de Oliveira conseguiu as assinaturas necessárias para a 

apresentação da emenda constitucional na Câmara dos Deputados. 

No início, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), partido do 

deputado que apresentou o projeto no Congresso Nacional, não deu muita 

importância à campanha, como relata o próprio autor da emenda ao discutir a 

constituição da comissão de deputados do PMDB designada para organizar a 

campanha: 
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Ou porque a comissão designada era mais uma comissão, dentro da velha 
técnica de encarregar o autor da proposta pela sua implementação, ou 
porque o assunto ainda não era importante, o fato é que a comissão não 
contava com a presença de nenhum moderado. Não havia também 
nenhuma estrela do partido (grifo nosso) (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 
83). 

Com base na leitura de diversas obras e matérias jornalísticas, as quais serão 

analisadas no capítulo 3, é possível afirmar, com Domingos Leonelli e Dante de 

Oliveira, que “Nascia ali, na Câmara dos Deputados, na bancada do PMDB, em 9 de 

março de 1983, a campanha Diretas Já” (Ibidem, p. 83). Em 14 de abril do mesmo 

ano, na reunião do Diretório Nacional, o PMDB oficializou a campanha por eleições 

diretas. A proposta era que começasse pelo nordeste, região na qual o partido havia 

perdido as eleições de 1982. 

Em relação às eleições diretas para Presidência da República a resolução do 

Diretório Nacional afirma que: 

Insistir no expediente casuístico e antidemocrático é acumular e transferir a 
crise, fazendo-a explodir, dentro de pouco tempo, com irremediáveis e 
trágicas consequências para o processo político brasileiro (PDMB Diretório 
Nacional, apud, FSP, 1983, p. 5). 

O partido ainda definiu que a Direção Nacional deveria  

constituir uma comissão de senadores e deputados, coordenada com os 
Diretórios regionais, municipais e demais partidos de oposição e setores 
representativos da sociedade, para empreender ampla e contínua 
campanha pelo País (Ibidem, p. 5). 

E, ainda, dentro desse processo, deveria estabelecer como meta a eleição 

para Presidente da República em 15 de janeiro de 1985. 

Na mesma reunião, o PMDB decidiu como prioridade, além da campanha por 

eleições diretas, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, pois, para 

a Direção Nacional, seria através dela que se daria a consolidação das instituições. 

O PMDB deu início à campanha Diretas Já em 9 de junho de 1983, enviando 

aos diretórios do partido uma carta assinada por Ulysses Guimarães, seu 

presidente, e pelo Secretário-Geral Francisco Pinto, convocando todos os membros 

do partido a se engajarem na organização de atos públicos e caravanas pró-diretas. 
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O primeiro comício aconteceu em Goiânia em 15 de junho de 1983, 

convocado pelo PMDB e organizado com apoio do governo do estado de Goiás, 

como afirma o então deputado federal Aldo Arantes (PMDB-GO) em entrevista 

concedida a Domingos Leonelli e Dante de Oliveira: 

Participei desde os primeiros momentos da articulação da campanha 
Diretas Já. Na reunião do diretório do PMDB, assinei junto com outros 
deputados proposta de constituição da comissão de mobilização das Diretas 
Já. A proposta foi aprovada, juntamente com a decisão de realizar o 
primeiro comício em Goiânia. 

Estiveram presentes nesse comício o então presidente do PMDB, Ulysses 
Guimarães, o governador do Estado de Goiás, Íris Rezende Machado, os 
senadores Pedro Simon, Humberto Lucena, Henrique Santillo e Mauro 
Borges, o vice-governador de São Paulo, Orestes Quércia, os deputados 
federais Aldo Arantes, Iram Saraiva, Jorge Uequed e Cristina Tavares, além 
de deputados estaduais de Goiás e vereadores de Goiânia (LEONELLI & 
OLIVEIRA, 2004 p. 166). 

Tomando por base a entrevista acima e considerando os convidados que 

estiveram presentes no comício, é possível inferir que o comício não foi, apenas, 

convocado pelo PMDB, mas foi, sim, um ato do PDMB, pois a maioria, se não a 

totalidade, dos convidados era do partido. 

A Folha de S. Paulo noticiou o comício na sessão opinião, criticando aqueles 

que falavam em ressuscitar o golpe militar e afirmando que a campanha enfrentaria 

dificuldades, mas elas seriam superadas “no seu próprio desenrolar, pela adesão da 

sociedade” (SAMPAIO, 1983, p. 2). 

Já a revista Veja, em sua edição da semana seguinte ao comício, preferiu 

noticiar o ato de Goiânia criticando o PDMB, o qual, segundo o semanário, vivia uma 

crise de identidade, confirmada pelo baixo número de reuniões da executiva do 

partido (seis em sete meses), tomando apenas uma medida concreta: dar início a 

campanha pró-diretas. Para Veja, o comício foi um fracasso. 

Deflagrada a semana passada em Goiânia, a cruzada do PMDB sensibilizou 
5 000 pessoas, apesar de todo o estardalhaço feito pelo partido e da 
presença de Ulysses. Antes das eleições, Íris Rezende, hoje governador de 
Goiás, nunca fez comício para menos de 20000 pessoas (VEJA, 1983, p. 
40). 

A matéria ressalta a divisão do PMDB publicando comentário de Tancredo 

Neves, o qual afirmou: “A campanha pelas diretas é necessária mas lírica”. Segundo 
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a notícia, o governador de Minas Gerais “não esconde que é a favor de um 

consenso intrapartidário para chegar ao nome do futuro presidente” (Ibidem, p. 40). 

A revista Veja já anunciava qual seria a tônica das Diretas Já; de um lado, 

Ulysses Guimarães apostando todas as fichas na campanha para pressionar o 

Congresso Nacional em prol da aprovação da emenda Dante de Oliveira e, por 

outro, Tancredo, que, participando da campanha, nunca abandonou, e até buscou, 

uma saída negociada com o governo e o Partido Democrático Social (PDS). 

Entre junho e novembro de 1983, o que se viu foram balões de ensaio 

jogados na imprensa. O governo apostava, em sua maioria, no colégio eleitoral para 

garantir que a sucessão fosse decidida em favor do PDS; a oposição burguesa não 

abandonou a campanha pró-diretas, mas ficou paralisada até a realização do 

segundo comício da campanha, realizado em São Paulo, em 15 de novembro de 

1983, o qual foi convocado e dirigido pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

A hesitação da oposição burguesa em promover mobilizações a favor das 

eleições diretas foi detectada, dias antes do comício de Goiânia, pelo jornal Em 

Tempo, do Partido dos Trabalhadores. “Na verdade, os próprios partidos de 

oposição burguesa ainda não se definiram por uma luta real pelas eleições diretas. 

Por enquanto, suas preferências estão nos acordos nos bastidores, em saídas 

negociadas” (EM TEMPO, 1983, p. 2). Segundo o periódico, os partidos burgueses 

de oposição colocavam-se no mesmo campo do governo, discutindo a abertura a 

partir da ótica do executivo federal, “discutindo apenas se ele avança um pouco mais 

ou um pouco menos. Não se dispõem, de nenhum modo, a lutar contra o regime, a 

se opor frontalmente às suas manobras” (Ibidem, p. 2). 

A matéria As oposições burguesas fazem suas apostas apontava o dilema 

das oposições burguesas que, sem força parlamentar para aprovar qualquer 

emenda que mudasse a constituição no sentido de promover eleições diretas para a 

sucessão de Figueiredo, temia que uma campanha que reunisse milhões de 

pessoas radicalizasse e fosse além da mudança de regime político (EM TEMPO, 

1983a, p. 3). 
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A matéria do jornal Em Tempo também chamava a atenção para a pressão 

que o PT sofreria no sentido de se acomodar à negociação. “Pressão para isolar o 

movimento sindical operário classista, independente. Isolar a sua manifestação 

política em um gueto. É este pressuposto básico de toda a política das forças 

burguesas no atual período” (Ibidem, 3). 

Em agosto o Presidente da República anunciou que era contra a reeleição e 

as eleições diretas, posição também defendida por José Sarney, presidente do PDS, 

e por “oficiais generais que servem em Brasília” consultados pela Folha. Segundo o 

jornal, os militares afirmaram que: “o restabelecimento de eleições diretas para 

escolha do futuro presidente da República é uma tese inviável nas atuais 

circunstâncias políticas do país” (FSP, 1983, p. 5). 

O presidente do PMDB, Ulysses Guimarães, e o líder do partido na Câmara 

dos Deputados, Freitas Nobre, afirmaram concordar “com a tese da reeleição do 

presidente Figueiredo, desde que isso ocorra através de eleições diretas, posição já 

manifestada, no final de semana pelo líder peemedebista no senado, Humberto 

Lucena” (Ibidem, p. 5). 

Em setembro, a Folha estampou, no caderno de política, entrevista concedida 

pelo governador de Pernambuco, Roberto Magalhães, do PDS, afirmando ser a 

favor das eleições diretas. Quando perguntado sobre sua posição em relação às 

eleições diretas para escolha do próximo Presidente da República em 1985, sua 

resposta foi: “Quem, como eu, participou de uma eleição direta, jamais poderá ser 

contra a escolha por essa via democrática” (LEITÃO, 1983, p. 7). Entretanto lembrou 

que seu partido era contrário e que ficava difícil, para ele, defender sua posição. 

No mês seguinte foi à vez de Leonel Brizola afirmar que o Presidente da 

República João Batista de Figueiredo seria a favor das diretas. O governador do Rio 

de Janeiro afirmou: “Se depender do presidente Figueiredo, teremos eleições diretas 

para a escolha do futuro governo” (FSP, 1983b, p.4). 

O mês de outubro marcou nova iniciativa do PMDB em relação à campanha 

Diretas Já. No encontro realizado em Foz do Iguaçu, os principais governadores do 

partido, Franco Montoro (São Paulo), Tancredo Neves (Minas Gerais) e José Richa 
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(Paraná), mais o Secretário de Finanças do Rio de Janeiro, Fernando Lopes, que 

representou Brizola – que não compareceu ao encontro, porque o Presidente da 

República estava em visita ao Rio de Janeiro - fecharam questão em relação à 

campanha por eleições diretas. 

O relato de Domingos Leonelli e Dante de Oliveira resume o caráter que a 

campanha assumiria a partir dali. 

O apoio dos governadores ampliava enormemente a estrutura da 
mobilização popular. Sem este apoio, a campanha não contaria, 
obviamente, com os recursos materiais para estimular e respaldar o grande 
movimento de massas. Por maior que fosse a adesão da sociedade à tese, 
dificilmente se montariam os enormes palanques dos comícios para mais de 
um milhão de pessoas, não seriam impressas tantas camisetas, botons, 
balões, enfim, toda a parafernália que se somou ao que vinha sendo feito, 
quase artesanalmente, pelos sindicatos, partidos, prefeitos, deputados e 
vereadores do PMDB, do PT e do PDT em todo o Brasil (LEONELLI & 
OLIVEIRA, 2004, p. 266). 

A entrada dos governadores da oposição burguesa na campanha possibilitou 

a organização dos gigantescos comícios que aconteceram em 1984, como 

demonstra a entrevista concedida por Mauro Montoryn a Domingos Leonelli e Dante 

de Oliveira. O entrevistado, que era publicitário profissionalizado do PMDB, disse 

que: 

Na verdade, todos os recursos eram off. Como fazer as diretas? As 
agências que estavam trabalhando com as contas das estatais ou 
diretamente de governo dos estados apoiando. Agora, do ponto de vista da 
comunicação, as agências entravam com comerciais de chamada, cartazes, 
folhetos etc., arregimentando os comícios (Ibidem, p. 271). 

E quando perguntado de onde vinha o dinheiro, respondeu: 

Vinha de agências de publicidade que atendiam as contas do governo. Na 
verdade, elas entraram como opcional obrigatório, ou seja, você tem a 
conta, você paga. Essa era a linguagem. Porque é o seguinte, em 82-83, foi 
a primeira vez que o PMDB assumiu o governo. Uma coisa é estar na 
oposição, fazer discurso, e outra coisa é ter que gerenciar e trabalhar com 
os ditames da legislação. Aqui, em São Paulo, a grande agência que fez 
Diretas foi a Companhia Brasileira de Publicidade (CBP), do Armando 
Santana (Ibidem, p. 271). 

O depoimento de Domingos Leonelli e Dante de Oliveira e a entrevista acima 

demonstram não só o caráter que a campanha assumiria a partir de então, mas 

também seus limites. 
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A foto abaixo mostra o primeiro comício realizado em São Paulo (segundo da 

campanha Diretas Já). 

 

 

Foto 1: Fernando Santos/Folha Imagem. Comício pró-diretas, Praça Charles Miller, São 
Paulo-SP, 27 de novembro de 1983. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/especiais/brasilia/brasiliano-chamem-brasil-p-174.html. Consultado em: 
23/12/2011. 

Em 27 de novembro de 1983 foi realizado o comício de São Paulo, na praça 

Charles Miller, “convocado pelo PT, pelo PMDB, pelo PDT, pela CUT, pela 

CONCLAT-Praia Grande, pela Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São 

Paulo, pela UNE e por outras entidades, num total de 70” (EM TEMPO, 1983b, p. 3). 

Foi um comício que o PT e a CUT organizaram praticamente sozinhos, pois o 

PMDB, que governava o estado, hesitava entre a mobilização e as negociações pelo 

alto. Na última hora, o partido decidiu enviar representantes e emprestou o som. O 

governador Franco Montoro manteve-se em contato com seus assessores presentes 

no ato político e decidiu não comparecer. Segundo o jornalista Ricardo Kotscho, da 

Folha, o governador Franco Montoro estava assistindo e apostando em corridas de 

cavalo no Jockey Club de São Paulo (KOTSCHO, 1983, p. 4). 

A realização desse comício demonstra claramente as divisões de classe da 

organização da campanha Diretas Já. De um lado PT e CUT, que, liderando grandes 
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greves, principalmente contra a política econômica do governo federal, tinham uma 

ligação direta com a classe operária e com as classes populares, e adicionavam à 

campanha por eleições diretas elementos classistas, expressos por Jair Meneguelli, 

presidente da CUT, em seu discurso no comício: 

[...] eleições diretas apenas não bastam. [...] não basta votar em homens, 
mas em programas que se comprometam com os anseios da classe 
trabalhadora, com a liberdade sindical, contra a Lei de Segurança Nacional, 
pelo direito de greve e pelo fim das intervenções em sindicatos livremente 
eleitos (FSP, 1983c, p. 4).  

Meneguelli destacou a necessidade da realização de uma greve geral e 

afirmou que a CUT estava convocando a paralisação para 1984 (EM TEMPO, 

1983b, p. 3). O presidente da CUT referia-se à decisão tomada pela direção nacional 

da Central Sindical, em reunião realizada em Goiânia nos dias 12 e 13 de novembro 

de 1983. Os dirigentes da CUT preparavam uma luta contra as políticas econômicas 

do governo e em favor das eleições diretas. 

A data indicativa para a greve geral – abril de [19]84 - coincide com os 20 
anos da ditadura militar. No plano de lutas aprovado no Conclat, além da 
luta contra a política econômica do governo e pelas reivindicações 
trabalhistas, está a luta pelas eleições diretas. 

A CUT deve orientar a mobilização dos trabalhadores, desde já, não apenas 
contra os decretos de arrocho, não apenas contra a política econômica do 
governo, mas pela derrubada da ditadura militar (EM TEMPO, c, p. 2). 

Por outro lado, a oposição burguesa hesitava entre a negociação pelo alto e a 

mobilização popular – fator fundamental para a participação tímida do PMDB no 

primeiro comício de São Paulo –, pois o partido receava que uma campanha que 

colocasse milhões de pessoas nas ruas e praças pudesse ir além da simples 

proposta de mudança do regime político. Essa hesitação devia-se ao fato de o 

PMDB ser uma frente policlassista que aglutinava setores do grande e médio capital, 

das classes médias e até setores populares (MACIEL, 2004). 

No dia anterior ao comício, os governadores do PMDB, Franco Montoro (São 

Paulo), Tancredo Neves (Minas Gerais), José Richa (Paraná), Íris Resende (Goiás), 

Gilberto Mestrinho (Amazonas) e Jader Barbalho (Pará), produziram um manifesto 

em favor das eleições diretas, com o título: “A nação tem o direito de ser ouvida”. O 

documento contava ainda com a assinatura dos ausentes Gilberto Camata, do 
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PMDB (Espírito Santo), e Leonel Brizola, do PDT (Rio de Janeiro). Seu conteúdo é 

revelador das posições assumidas pelas oposições burguesas. 

A eleição direta para presidente da República é o caminho para a 
superação da nossa crise econômica, política e social. 

É a possibilidade de novos rumos para a economia brasileira, com a 
reafirmação de nossa soberania e o primado do mercado interno. 

É a possibilidade de mudança que substituirá as decisões centralizadas 
pela consulta democrática aos grandes setores da sociedade. 

É a forma de assegurar a confiança da cidadania naqueles que são 
responsáveis pela condução de seu destino. 

É a melhor alternativa para os estados e municípios, que precisam ter sua 
autonomia fortalecida em benefício da população e do País. 

É o alento de que necessitam os que vivem de salário e as empresas. 

É a esperança para a juventude. 

É a grande opção patriótica para o governo federal que, acima de interesses 
de grupos e ambições pessoais, poderá assegurar ao País o instrumento 
democrático capaz de permitir que a própria Nação fixe os rumos de sua 
história. 

A eleição direta para presidente da República é uma reivindicação da 
consciência nacional. A imensa maioria dos brasileiros a reclama. 

A nação tem o direto de ser ouvida (FSP, 1983d, p. 6). 

O manifesto dos governadores diz muito sobre as boas intenções das 

lideranças peemedebistas e pedetistas. O retorno à democracia era a cura para 

todos os males nacionais, desde que capital e trabalho buscassem uma solução 

conjunta pelo bem da comunidade nacional. 

Analisando a reunião dos governadores e o documento “A nação tem o direito 

de ser ouvida”, a revista Veja informa que a ideia de um governo de transição 

avançou entre setores do governo, do PMDB e do PDT. Segundo o periódico, 

[...] ao omitirem uma data para a realização do pleito direto, os 
governadores tentam edificar uma base de negociação com o governo, pois 
sentem que o Palácio do Planalto está claramente engajado na articulação 
de um acordo com a oposição. No rastro desse consenso poderá emergir 
uma fórmula de compromisso montada de modo a incluir um mandato-
tampão para o sucessor de Figueiredo indireto, a convocação de uma 
Assembleia Nacional Constituinte e uma nova organização partidária (VEJA, 
1983a, p.36-40). 
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O jornal Em Tempo, já em outubro, havia percebido o que a Revista Veja 

anunciava. Segundo o periódico, o encontro de Ulysses Guimarães e Tancredo 

Neves no mesmo mês levou o primeiro a aceitar a perspectiva de diálogo com 

Figueiredo, estabelecendo uma “composição dos setores que propugnam a 

realização de eleições diretas e do outro que propôs a articulação de uma 

candidatura de consenso” (EM TEMPO, 1984d, p. 4). 

Para nós, o jornal captou a essência da conjuntura naquele período. Para o 

PMDB, tratava-se de negociar alguns pontos da política econômica, essencialmente 

renegociar a dívida externa, repartindo “os sacrifícios da crise mantendo no 

fundamental, os interesses do grande capital” (Ibidem, p. 4). O partido visava, 

também, “negociar a reforma do regime, o prazo e as condições da realização das 

eleições diretas, mantendo no fundamental as restrições à liberdade de organização 

dos trabalhadores” (Ibidem, p. 4). Se essa não era a posição do partido com um 

todo, sem dúvida era a posição dos setores mais conservadores, liderados por 

Tancredo Neves. 

No editorial da mesma edição do jornal Em Tempo, foi feito um balanço das 

perspectivas de negociação entre o governo e as oposições. Em primeiro lugar o 

governo havia perdido o controle sobre a convenção do PDS e do Colégio Eleitoral. 

Se tudo continuasse como estava, o governo perderia a eleição no Colégio Eleitoral, 

pois tudo levava a crer que Paulo Maluf venceria a convenção do PDS. 

Como pode ser observado nas análises realizadas acerca da transição 

brasileira da ditadura militar para a democracia burguesa, apresentadas no capítulo 

1, e também no exame dos jornais e revista da época presente neste capítulo, 

ninguém no governo defendia o nome de Paulo Maluf para a Presidência da 

República. Os preferidos dentro do governo eram Mário Andreazza, candidato do 

presidente João Batista de Figueiredo, e Aureliano Chaves, vice-presidente da 

República, que tinha a preferência do ministro da Casa Civil, Leitão de Abreu. 

Além disso, o governo buscava alguma legitimidade para aplicação das 

condições impostas pelo FMI. Segundo o jornal Em Tempo, 

O governo tem se desgastado cada vez mais, e não pode se arriscar a 
continuar se isolando. Um presidente saído do arremedo de “colégio 
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eleitoral” feito sob medida para dar a vitória ao PDS não teria nenhuma 
autoridade. Finalmente, as eleições diretas são para o regime uma 
excelente oportunidade de negociar um grande acordo com as oposições 
burguesas que garanta a aplicação das suas medidas para fazer cair os 
custos da crise sobre os trabalhadores e o povo (EM TEMPO, 1984e, p. 3). 

Não se pode afirmar que a intenção do governo e da oposição burguesa era 

utilizar a proposta de eleições diretas para a sucessão de Figueiredo com o objetivo 

de estabelecer um acordo que permitisse a aplicação das políticas governamentais, 

entretanto é possível afirmar que as negociações entre governo e oposição 

burguesa e a campanha Diretas Já canalizaram as lutas dos trabalhadores para o 

parlamento, deixando estes de questionar as estruturas da sociedade brasileira. 

Nesse sentido concordamos com a análise feita pelo jornal acima citado: as 

negociações em torno das eleições diretas foram, de fato, uma excelente 

oportunidade para desviar as atenções dos trabalhadores dos reais problemas 

vividos pela maioria da população brasileira. Segundo essa ótica, todos os 

problemas da classe trabalhadora do Brasil seriam resolvidos a partir da eleição 

direta do sucessor de Figueiredo. 

Os meses de novembro e dezembro de 1983 foram marcados por adesões à 

tese das eleições diretas pelos mais variados setores da sociedade. 

Alguns setores que já haviam se pronunciado a favor das eleições diretas 

entraram de vez na campanha, participando da organização do comício da Praça 

Charles Miller. Destaque para Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a qual, ao 

lado de mais de setenta entidades, na grande maioria sindicatos e associações de 

servidores públicos e estudantis, participou da organização do primeiro comício pró-

diretas realizado em São Paulo. 

No dia anterior ao comício (26), foi a vez de empresários brasileiros 

declararem apoio às diretas; entre eles merecem destaque Abilio Diniz (proprietário 

do Grupo Pão de Açucar), Dilson Funaro (do Grupo Trol) e mais: Míriam Lee (Molas 

Suéden), Claudio Bardela (diretor-presidente do Grupo Bardella), Paulo Francini 

(vice-presidente da Fiesp), José Papa Jr.(presidente da Federação do Comércio de 

São Paulo), Roberto Vidigal (Confab), e Thiers Fattori (Confederação Nacional do 

Transporte) (FSP, 1983e, p. 4). 
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Na sequência, o presidente da Associação dos Empresários da Amazônia, 

Jeremia Lunardelli Neto, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado do 

Amazonas, João de Mendonça Furtado, membro do PDS, anunciaram o apoio às 

eleições diretas (FSP, 1983f, p. 9). 

No mesmo dia do comício, o Movimento de Arregimentação Feminina (MAF) 

anunciou seu apoio às eleições diretas, conforme relata a FSP. 

Em 1964 elas foram às ruas para derrubar o governo Goulart. Mobilizaram 
as famílias brasileiras contra a “ameaça do comunismo”. Hoje, as 
organizadoras da Marcha da Família com Deus pela Liberdade sentem-se 
“traídas pelos militares, que deveriam convocar eleições diretas dois anos 
depois e não o fizeram”, conforme explicou Julieta Nunes Pereira, do 
Movimento de Arregimentação Feminina. As mesmas senhoras que em 
1964 apoiaram a derrubada do governo clamam agora pelas eleições 
diretas para a Presidência da República, “mesmo com os riscos de vermos 
pessoas que ajudamos a banir do País receberem muitos votos, como o 
Brizola” (FSP, 1983g, p. 7). 

O próprio Figueiredo, dias antes do comício, surpreendeu a todos, inclusive a 

seu partido, ao pronunciar-se a favor das eleições diretas para seu substituto. Em 

visita à Nigéria, após conversações com o presidente do país africano, Figueiredo 

concedeu entrevista coletiva aos jornalistas, afirmando: “Eu sou pela eleição direta. 

Acho que assim deve ser. Mas no momento na há possibilidade, pois meu partido 

não iria se conformar”. O Presidente da República afirmou ainda que, se 

dependesse dele, a emenda que propõe eleições diretas seria aprovada, embora 

não visse possibilidades de sua aprovação, pois o PDS era contra. Segundo ele, “a 

impossibilidade está em que meu partido não abre mão do direito de eleger o futuro 

presidente” (FSP, 1983h, p.6). 

As afirmações de Figueiredo são confirmadas pela revista Veja, que publicou 

todo o diálogo do Presidente da República com os jornalistas. De fato, Figueiredo 

disse ser favorável às eleições diretas para seu sucessor, porém deixou claro que 

seu partido, o PDS, não abriria mão de eleger o próximo presidente da República, 

via Colégio Eleitoral (VEJA, 1983b, p.38-39). Se depois ele mudou seu discurso, isso 

se deve a pressões que recebeu dos militares, de integrantes do governo e de 

parlamentares do PDS. 

Depois da declaração do Presidente da República, muitos pedessistas 

tentaram capitalizar a seu favor a fala de Figueiredo; foi o caso de Moacir Dalla, 
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presidente do Senado, afirmando ser favorável às “eleições diretas desde que se 

realize um plebiscito para que não haja o descumprimento de preceito legal. Afinal, 

votar no colégio eleitoral passou a ser prerrogativa daqueles que foram eleitos pelo 

povo” (FSP, 1983i, p.7). 

Consideramos que as manifestações de pedessistas, colocando-se como 

favoráveis às eleições diretas, tinham como objetivo não desgastar, ainda mais, a 

imagem do partido, tornando pública a posição da maioria do PDS contrária ao pleito 

direto. É o que pode ser observado pela reação dos parlamentares pedessistas em 

relação às assinaturas conseguidas pelo Deputado Gerson Peres (PDS-PA) ao 

manifesto contrário às eleições diretas.  

[...] os parlamentares que assinaram a carta – com poucas exceções – 
preferem que seus nomes não sejam revelados, principalmente porque em 
poucos dias vai começar o recesso parlamentar e eles terão que retornar 
aos seus Estados. Se a sua posição contrária à eleição direta ficar 
conhecida, vão ter que enfrentar as pressões de seus eleitores (LIMA, 1983, 
p. 5). 

Mas o fato de a maioria do PDS estar contra as eleições diretas não esconde 

que governo e o PDS tinham motivos para se preocuparem, pois alguns 

parlamentares do partido começavam a esboçar aproximação com a proposta de 

eleições diretas para sucessão de Figueiredo. 

É o caso dos parlamentares que constituíram o grupo pró-diretas dentro do 

PDS. Esses esperavam a interrupção dos trabalhos legislativos para viajar por seus 

estados a fim de aumentar a mobilização em torno da campanha por eleições 

diretas. É o que revela a fala do Deputado Albérico Cordeiro (PDS-AL): “Quero ver 

esse pessoal que assinou contra as diretas voltar ao Congresso em fevereiro. Muitos 

deles vão mudar de opinião quando forem cobrados durante o recesso” (Ibidem, p. 

5). 

O PDS movimentava-se também no Senado, conseguindo 26 assinaturas ao 

documento produzido pelo senador Dinarte Mariz (PDS-RN) contrário às eleições 

diretas. Se mantidas as assinaturas, estaria inviabilizada a aprovação da emenda 

Dante de Oliveira, “pois são necessários dois terços de votos para aprovação de 

qualquer mudança na Constituição. Como o Senado tem 69 votos, os 26 senadores 

contrários à mudança inviabilizariam a obtenção dos dois terços” (FSP, 1983j, p. 1). 
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Outro movimento que alarmou os setores contrários às eleições diretas foi a 

participação do Ministro Leitão de Abreu em um jantar promovido pelo grupo pró-

diretas do PDS. Essa iniciativa do Ministro pode ser vista, também, como uma 

manobra do governo para confundir as oposições. 

Indiferente às tramas que malufistas e andreazzistas vêm armando no 
Congresso Nacional contra o pleito direto, o chefe do Gabinete Civil, o 
ministro Leitão de Abreu, vai comparecer hoje à noite a um jantar promovido 
pelo grupo pedessista “pró-diretas”, com uma dezena de parlamentares 
notáveis da oposição entre os quais o senador Severo Gomes (PMDB-SP) e 
Saturnino Braga (PDT-RJ) (FSP, 1983l, p. 5). 

Enquanto isso o Deputado Paulo Salim Maluf (PDS-SP) e o ministro do 

interior Mário Andreazza disputavam, no PDS, a indicação para concorrer no colégio 

eleitoral. As declarações de Figueiredo, o jantar de pedessistas pró-diretas e a 

declaração do líder do governo na Câmara, Nelson Marchezan, de que “se o 

Executivo enviasse um projeto ao Congresso restabelecendo as Diretas, ele seria 

aprovado” (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 300) colocaram em movimento os 

apoiadores de Maluf e Andreazza para impedir o crescimento do movimento pró-

diretas dentro do PDS. 

Os autores afirmam que Marchezan falava em nome do Ministro Chefe do 

Gabinete Civil, o qual buscava desviar as atenções da campanha por eleições 

diretas, enquanto elaborava um plano de conciliação entre o PDS e demais partidos. 

O Plano de Leitão de Abreu incluía uma reorganização do quadro partidário 
e a manutenção do sistema eleitoral, com a realização de eleições diretas a 
partir de um nome que fosse consenso. Acabaria com a fidelidade partidária 
para estimular a união das alas moderadas do PMDB e do PDS em torno de 
um novo partido de centro, através do qual a sucessão poderia ser 
conduzida com mais segurança para o governo (Ibidem, p. 298). 

O ministro foi autorizado pelo próprio Figueiredo a conduzir as negociações 

entre o PDS e os demais partidos. Tal projeto afetava diretamente as candidaturas 

de Maluf e Andreazza, pois dificilmente um dos dois conseguiria o consenso dentro 

do PDS, muito menos com os demais partidos, e também inviabilizava a eleição de 

Leonel Brizola ou Ulysses Guimarães, caso a emenda restabelecendo as eleições 

diretas fosse aprovada. 

Quem se beneficiaria com essa estratégia? “[...] o vice-presidente Aureliano 

Chaves, o governador Tancredo Neves e o próprio Leitão de Abreu, que 
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naturalmente ia se colocando como a mais nova opção no rol dos presidenciáveis” 

(Ibidem, p. 298). 

Malufistas e andreazzistas uniram-se e conseguiram que 186 parlamentares 

do PDS assinassem o manifesto contra as diretas produzido pelo Deputado Gerson 

Peres (VEJA, 1983c, p.42-43), o que inviabilizava a aprovação da emenda Dante de 

Oliveira. Segundo Leonelli e Oliveira, o manifesto dos pedessistas desautorizava 

Marchezan, que “se retrataria mais tarde, mas o estrago já estava feito. Iniciava-se o 

raivoso movimento contrário às Diretas” (Ibidem, 302). 

Os manifestos dos deputados e senadores surtiram efeito e uniram a maioria 

do PDS e o governo contra qualquer proposta que propusesse eleições diretas para 

presidente da República em 1985. 

Governo e PDS continuaram confundindo as oposições, apresentando 

propostas alternativas para a sucessão de Figueiredo; mandato-tampão, 

prorrogação do mandato foram algumas das propostas apresentadas pelo 

Presidente da República e seu partido. “O Presidente João Batista de Figueiredo 

afirmou ontem que existem outras alternativas políticas além do mandato-tampão ou 

da prorrogação de seu próprio mandato, mas não revelou quais seriam essas saídas 

para o desfecho do processo sucessório” (SOUZA, 1983, p. 1). 

Membros ativos das classes dominantes também se manifestavam. O 

Presidente da Volkswagen do Brasil, Wolfgang Sauer, propôs ao governo realizar 

um plebiscito para averiguar se o desejo da maioria seria pela mudança 

constitucional ou não. Para ele “as regras não devem ser alteradas no meio do 

caminho, a não ser respaldadas por uma ampla consulta popular” (FSP, 1983m, p. 

4). A mesma posição era também defendida por Pedro Eberhardt, presidente do 

Sindicato Nacional das Indústrias de Componentes para Veículos Automotores 

(Sindipeças). Em 1964 os capitalistas não titubearam ao defender o golpe militar, 

mesmo este significando uma “mudança das regras no meio do caminho”. 

Já o presidente da poderosa FIESP, Luís Eulálio Bueno Vidigal Filho, propôs 

a implantação do Parlamentarismo em conjunto com as eleições diretas; para ele, 

essa seria “a melhor forma a longo prazo para superar a crise nacional”. Para 
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alcançar seu objetivo, o empresário “convidou [...] o senador Jorge Konder 

Bornahusen (PDS-SC), autor do substitutivo à emenda que restabelece o 

parlamentarismo no Brasil, para uma discussão preliminar na entidade sobre os 

rumos da campanha”. Para o senador, as eleições diretas não seriam a solução para 

a crise nacional; a solução permanente seria o parlamentarismo. “Bornahusen, 

inclusive, tem contatado membros da oposição sobre sua tese e revela que o 

senador Fernando Henrique Cardoso aquiesceu em assinar seu substitutivo”. O 

senador pedessista demonstrou ainda “que a frente pró-parlamentarismo é 

extrapartidária, já que seu presidente é o senador Nélson Carneiro (PTB-RJ) e seus 

dirigentes são Jorge Viana (PMDB-BA), Aldo Pinto (PDT-RS), Airton Soares (líder do 

PT) e senador Vitor Faccioni (PDS-RS)” (FREITAS, 1983, p. 8). 

Roberto Konder Bornhausen, presidente da Federação Brasileira das 

Associações de Bancos e da Federação Nacional dos Bancos, foi mais direto e 

defendeu eleições diretas para Presidente da República, “destacando, porém, que 

elas devem ocorrer como fruto de consenso entre os partidos políticos” (FSP, 1983n, 

p. 8). 

No dia 7 de dezembro de 1983, na cidade do Rio de Janeiro, o Comitê 

Estadual de Defesa das Eleições Diretas - que tinha em sua composição mais de 

oitenta entidades, com destaque para: Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI), União Nacional dos Estudantes (UNE), 

União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat), 

Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES) e Federação das 

Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro (FAMERJ) - lançou um 

manifesto e um abaixo-assinado em defesa das eleições diretas. 

Embora os organizadores do manifesto assinalem que o objetivo é 
“pressionar o Congresso Nacional” mediante a mobilização crescente da 
sociedade civil, o primeiro alvo desse movimento são os próprios partidos 
políticos, inclusive os de oposição, “para que atuem com mais disposição e 
agilidade no cumprimento do preceito estatutário de todos eles, que é lutar 
pela volta das diretas”, conforme esclarece o presidente da FAMERJ, Jô 
Resende (FSP, 1983o, p. 4). 

A OAB engajou-se definitivamente na campanha, a partir do lançamento do 

manifesto do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pela volta das 
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eleições diretas, aprovado na sessão do dia 20 de dezembro. “Por sugestão do 

presidente da entidade, Mário Sérgio Duarte Garcia, os conselheiros federais da 

OAB também decidiram engajar-se mais diretamente na campanha pelas diretas 

com a aprovação de um ato público com esse objetivo” (FSP, 1983p, p. 6).  

No mês de dezembro, dezoito governadores já haviam manifestado apoio à 

causa das diretas; entre eles oito eram do PDS (FSP, 1983q, p. 4), apesar de a 

maioria do PDS e o governo terem fechado questão pela sucessão indireta. 

A convenção nacional do PMDB realizada em 3 de dezembro deu o tom do 

que seria a campanha Diretas Já dali em diante. Ulysses Guimarães, que defendia a 

mobilização popular como meio de pressionar o Congresso Nacional em favor da 

aprovação da emenda Dante de Oliveira, manteve-se na presidência do partido, mas 

“viu o poder escapar-lhe pelos dedos, agora que a executiva do PMDB tem maioria 

francamente favorável a Tancredo Neves” (VEJA, 1983d, p. 38) e, ainda a secretaria 

geral do partido ficou com o senador biônico Afonso Camargo (PMDB-PR), ligado ao 

governador mineiro, substituindo “Francisco Pinto, da Bahia, um dos líderes do 

grupo radical do partido” (Ibidem, p. 38). Tancredo Neves dedicou esforços à 

campanha Diretas Já, mas nunca abandonou, e até buscou, a negociação com o 

PDS e o governo, caso a eleição para sucessão de Figueiredo fosse via Colégio 

Eleitoral. 

Segundo Domingos Leonelli e Dante de Oliveira, a composição da executiva 

do partido definiu que 

A participação no Colégio Eleitoral passa(va) a conviver, nas declarações 
de Afonso Camargo e outros, com a campanha da Diretas. Era o preço que 
Ulysses pagava para manter Miguel Arraes na segunda vice-presidência, 
Pedro Simon na primeira e ele próprio na presidência. 

Tancredo precisava demonstrar aos aliados externos e dissidentes do PDS 
que o PMDB também disputaria o Colégio Eleitoral caso a Emenda Dante 
de Oliveira não fosse aprovada, como ele acreditava que não seria 
(LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 322). 

O mês de dezembro foi marcado pelo engajamento da Folha de S. Paulo na 

campanha Diretas Já. A direção do jornal, comandada por Otávio Frias Filho e 

Otávio Frias de Oliveira, nomeou o jornalista Ricardo Kotscho para acompanhar os 
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passos diários da campanha, como narra o repórter em seu livro Explode um novo 

Brasil: diário da campanha das diretas. 

No dia 15 de dezembro, a Folha anunciou o Roteiro das Diretas com 

aproximadamente vinte atividades relacionadas à campanha. A primeira atividade 

anunciada estava acontecendo entre 12 e 17 de dezembro na cidade de Presidente 

Prudente (interior de São Paulo); tratava-se da realização de um plebiscito pelas 

eleições diretas. A última atividade era anunciada para 15 de abril de 1984, quando 

o PMDB realizaria sua convenção extraordinária, na qual deveria ser definida “a 

posição do partido sobre a sucessão presidencial: ou lançar um candidato à eleição 

direta se a emenda Dante de Oliveira for aprovada; ou decidir se participa ou não do 

Colégio Eleitoral se as eleições forem pela via indireta” (FSP, 1983r, p. 6). Nos 

meses seguintes, o Roteiro das Diretas foi uma constante nas páginas do jornal, 

demonstrando um aumento significativo das atividades até o mês de abril, quando 

foi votada (25 de abril de 1984) a emenda Dante de Oliveira. 

A Folha de S. Paulo, que havia apoiado o golpe e a ditadura militar, 

participando ativamente em defesa da retomada da “ordem”, inclusive emprestando 

automóveis de sua propriedade para transporte clandestino de presos políticos para 

os temidos centros de tortura (ROCHA, 2010, p. 12), tornava-se o veículo de 

comunicação mais engajado na luta por eleições diretas. A aposta dos proprietários 

do jornal foi acertada, como demonstram Domingos Leonelli e Dante de Oliveira:  

A decisão foi rápida mas pensada e significou o grande passo para a 
transformação da Folha num grande jornal nacional, intenção já existente há 
algum tempo. E, mais do que isso, a decisão da Folha conseguiu capitalizar 
a presença política de líderes paulistas como Ulysses, Montoro, Lula, 
Fernando Henrique, Freitas Nobre, Quércia e até mesmo Maluf, ao mesmo 
tempo que projetava o estado de São Paulo como protagonista da política 
brasileira. Protagonismo que se consolidou nos anos seguintes (LEONELLI 
& OLIVEIRA, 2004, p. 328). 

O ano de 1983 terminou com a oposição burguesa atônita com a declaração 

do Presidente da República João Batista de Figueiredo, que, em pronunciamento 

nacional em cadeia de rádio e televisão, no dia 29 de dezembro, afirmou seu 

compromisso com a eleição de seu sucessor via Colégio Eleitoral. As negociações 

pelo alto entre oposicionistas e o presidente pareciam perdidas. 
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As declarações de Figueiredo, a resolução do PMDB e das várias entidades 

que compunham os comitês pró-diretas aceleraram os preparativos para as grandes 

manifestações de massa. 

 

2.2 A festa vai começar: os comícios “monstros7” 

 

Neste item do trabalho serão analisados os principais comícios pró-diretas do 

ano de 1984 – Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo 

novamente. Aconteceram muitos outros atos públicos. Serão citados ou comentados 

alguns deles, mas o foco estará voltado para os grandes comícios, dada a influência 

que estes tiveram sobre as oposições, o governo, o PDS e os militares. 

 

2.2.1 Boca Maldita: o início das gigantescas manifestações 

 

O primeiro grande comício do ano de 1984 aconteceu em Curitiba no dia 12 

de janeiro. No dia anterior a Folha de S. Paulo anunciou como foram os preparativos 

para o ato público. 

A divulgação do comício contou com a distribuição de 2 milhões de panfletos 

lançados de avião sobre as cidades paranaenses, 500 mil volantes e 10 mil 

cartazes. A prefeitura de Curitiba disponibilizou 110 ônibus para transportar a 

população dos bairros periféricos da cidade. Foram instalados um palanque de 150 

metros quadrados, 58 caixas de som e uma urna de 1,5 metro de diâmetro por 2 

metros de altura para a simulação das eleições diretas (FSP, 1984, p. 4).  

Além disso, 15 inserções „comerciais‟ de TV foram vinculadas na TV Iguaçu, 
do ex-governador Paulo Pimentel, pois a TV Globo recusou-se a transmitir 
as chamadas mesmo como matéria paga, conta o ex-governador Hélio 
Duque (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 343). 

                                                           
7
 O termo “comícios monstros” foi bastante utilizado na época para denominar as gigantescas 

manifestações que aconteceram entre janeiro e abril de 1984. 
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Os preparativos para o comício realizado no dia 12, a partir das 18h30, na 

Boca Maldita, centro da capital paranaense, foram encerrados na noite do dia 11, 

“Com uma grande passeata na rua das Flores, liderada pelo Senador Álvaro Dias, 

presidente do PMDB do Paraná, e pelo prefeito de Curitiba, Maurício Fruet” (FSP, 

1984a, p. 5). 

Participaram da divulgação do comício “52 entidades, entre as quais a Ordem 

dos Advogados do Brasil, a Comissão de Justiça e Paz e as Federações dos 

Trabalhadores na Indústria e da Agricultura, além do PT e PDT” (Ibidem, p. 5), as 

quais, nos três dias que antecederam o ato público, deram grande impulso à 

divulgação. 

No dia do comício, a prefeitura de Curitiba disponibilizou 130 ônibus, 20 acima 

dos prometidos anteriormente. Do interior do estado, 100 ônibus levaram para a 

capital milhares de manifestantes. 

De onde saíram os recursos para a realização do comício? O governador 

José Richa negou a utilização da  

[...] máquina administrativa para a campanha pelas diretas como acusaram 
deputados pedessistas, lembrando que a coordenação vem sendo feita pelo 
PMDB e que nada impede o partido de convocar a população para 
comparecer maciçamente à praça (FSP, 1984, p. 4). 

Não faremos coro com os deputados pedessistas, mas sabemos, pela 

entrevista de Mauro Montoryn anteriormente apresentada, que o financiamento para 

a organização dos comícios vinha das agências de propaganda que tinham vínculos 

com os governos que apoiavam as diretas; indiretamente os atos públicos foram 

financiados pelos governos estaduais ligados ao PMDB e ao PDT. 

A Folha de S. Paulo comemorava o comparecimento de, aproximadamente, 

50 mil pessoas ao ato público de forma pacífica e festiva e anunciava: 

Sem qualquer incidente, as ruas centrais da capital paranaense foram 
ocupadas pela multidão, que ouviu os governadores do Paraná, José Richa; 
de São Paulo, Franco Montoro; de Minas Gerais, Tancredo Neves; o 
presidente nacional do PMDB, o deputado Ulysses Guimarães, o locutor 
Osmar Santos, a atriz Beth Mendes, o ator Raul Cortez, o prefeito de 
Curitiba, Maurício Fruet e o compositor Martinho da Vila (BRICKMAN, 1984, 
p. 6). 
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A forma de organização dos comícios, os oradores, os dizeres estampados 

nas camisetas, a cor predominante, as palavras de ordem definiam como viria a ser 

a campanha Diretas Já a partir do comício de Curitiba. 

No meio da multidão, a cor predominante era o amarelo: amarelo das 
camisetas com as inscrições “Quero votar para presidente”. 

“Eleições diretas”; “Mais Sexo, Mais Amor”; “Queremos Votar para 
Presidente”. 

“Um, dois, três/quatro, cinco, mil/Queremos eleger o presidente do Brasil” 
(Ibidem, p. 6). 

 Vejamos o que disseram os oradores: 

No palanque a animação crescia. O governador Franco Montoro deu os 
parabéns ao Paraná e a Curitiba por terem iniciado a campanha pelas 
diretas. Os governadores Richa e Tancredo Neves relembraram a falta de 
legitimidade do Colégio Eleitoral. O senador paranaense Álvaro Dias foi 
mais longe: “Essa manifestação que fazemos vai abalar os cochichos desse 
Colégio Eleitoral espúrio”. E Ulysses Guimarães, que encerrou o comício, 
atirou com todos os canhões: “Vamos tomar essa bastilha nojenta e 
repugnante que é o Colégio Eleitoral”. “O Colégio Eleitoral é um câncer que 
está apodrecendo a política e matando a Nação. O Colégio Eleitoral 
representa fome e desemprego”. “A mão estendida do presidente 
Figueiredo não tocou as mãos desesperadas dos brasileiros 
desempregados” (Ibidem, p. 6). 

A deputada federal Beth Mendes (PT-SP), representante do partido no 

palanque, não desafinou e seguiu no mesmo diapasão. Ela afirmou que “Aqui não 

há divisão de partidos. Nossos inimigos não são outros partidos de oposição: os 

inimigos estão no Palácio do Planalto. Então, vamos tirar eles de lá” (Ibidem, p. 6). 

O comício transcorreu na maior tranquilidade. Só houve um incidente, 

“durante o discurso do prefeito da cidade, Maurício Fruet, do PMDB, que, de tão 

entusiasmado com sua fala, acabou engolindo uma borboleta. “Lívido, Fruet 

conseguiu terminar o discurso. „Acho que foi praga do Maluf‟, comentou” (VEJA, 

1984, p. 20-22). 

A reação do governo federal ao comício de Curitiba apareceu horas antes da 

realização do ato público. 

“Que comício? Ninguém sabe onde é”. Assim o porta voz do Palácio do 
Planalto, Carlos Átila, referiu-se à tarde, em Brasília, ao comício pró-
eleições diretas, realizado no começo da noite em Curitiba. Com ironia, ele 
comparou a manifestação à dança índia para fazer chover. “Uma coisa não 
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acontece por causa da outra. O governo considera que o comício não é o 
meio hábil para se chegar às eleições diretas” (FSP, 1984b, p. 1). 

A Rede Globo de Televisão não noticiou o comício de Curitiba, assim como já 

havia feito ao longo do ano anterior: silêncio absoluto sobre as propostas e 

manifestações a respeito das eleições diretas para presidente da República em 

1985. 

A empresa de Roberto Marinho pagava mais esse tributo aos militares, com 

os quais manteve relação de estrita lealdade, em troca dos vultosos investimentos 

realizados pelos governos ditatoriais em telecomunicações, os quais permitiram a 

uma pequena empresa de comunicação, até 1965, tornar-se a maior emissora de 

televisão do país, conseguindo interligar, em 1969, norte e sul, leste e oeste do país 

através do primeiro noticiário diário em rede nacional. 

No período anterior a 1979, a Rede Globo poderia alegar que fora forçada 

pela censura governamental, porém em 1984 “não havia mais censura explícita. 

Tratava-se de uma decisão política tomada pela família de Roberto Marinho, sob 

pressão do governo militar” (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 347). 

A Folha, a oposição burguesa e o grosso da burguesia brasileira e 

internacional tinham motivos de sobra para festejarem. Um comício que reuniu 50 

mil pessoas, não proferiu nenhuma palavra contra o regime capitalista ou contra a 

exploração do trabalho. O máximo que foi dito em relação aos trabalhadores foi que 

o Colégio Eleitoral e, portanto, a ditadura militar era responsável pela fome e o 

desemprego. A oposição burguesa cumpria seu papel de representante do capital e 

mantinha a manifestação dentro da estrita ordem burguesa. A principal insígnia que 

animou o comício confirma a condução pacífica do comício: “Quero Votar para 

Presidente”. 

Entre os comícios “monstros” de Curitiba e de São Paulo, realizado no dia 20 

de janeiro, aconteceu o ato público em Salvador, que contou com a participação de, 

aproximadamente, 15 mil pessoas. Qual a diferença entre o comício realizado na 

capital baiana e os das capitais paranaense e paulista? 
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Mais uma vez a entrevista de Mauro Montoryn, concedida a Domingos 

Leonelli (DL) e Dante de Oliveira, é esclarecedora. 

DL – O que era a preparação de um comício? Como essa coisa era 
organizada? 

MM – Uma diferença básica: os locais onde nós éramos governo e os 
estados onde não éramos governo. Uma coisa era o processo que envolvia 
a preparação de um comício em um local que éramos governo. Eu lembro 
que em São Paulo tinha mais ou menos sessenta pessoas operando. Cada 
uma responsável por um setor. Montagem de palanque, montagem de som, 
logística, transporte, comunicação, segurança, para cada uma dessas 
montava-se uma equipe. 

DL – Mesmo assim, o primeiro comício de São Paulo não atendeu, em 
termos de som, por exemplo, nem um terço da praça. 

MM – Não. O problema era a expectativa. Ele estava dimensionado para 
determinada ocupação e superou as expectativas. Quando nós éramos 
governo, tinham as secretarias de comunicação participando, do estado e 
da prefeitura. Ou seja, as empresas de turismo, as empresas de ônibus, as 
empresas de transporte... 

DL – A campanha não teria a dimensão que teve se não tivesse o apoio dos 
governadores dos estados? 

MM – Eu acho que se formou a estrutura da campanha das Diretas, 
inclusive aí, a condição econômica, a partir do apoio dos governadores 
(Ibidem, p. 360). 

Eis aí mais uma vez revelados os limites da campanha Diretas Já. Aqueles 

que financiaram a estrutura para realização das grandes manifestações faziam parte 

da burocracia de Estado e, portanto, não tinham nenhuma pretensão de mudar as 

estruturas do sistema; tudo se reduzia à mudança do regime político. As classes 

populares lotavam as ruas e praças, mas não deveriam participar diretamente das 

mudanças políticas; isso estava reservado para as “elites” políticas, que sabiam 

como governar o país. 

 

2.2.2 Comício de São Paulo empolga Ulysses. Governo reage 

 

O segundo grande comício pró-diretas aconteceu em São Paulo no dia 25 de 

janeiro, data do 430º aniversário da capital paulista. O governador Franco Montoro 
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dedicou-se pessoalmente à realização do ato público e, pela entrevista de Mauro 

Montoryn, é possível saber que o governo de São Paulo montou uma equipe que 

“operava com 60 pessoas” para organização do comício. 

Todos os detalhes foram pensados para que o comício de São Paulo fosse o 

maior e mais bem organizado; uma “festa cívica”, ordeira, como garantiu o 

Secretário de Segurança Pública do Estado, Miguel Reale Jr. Ele afirmou não ter 

sido procurado pelo governo federal para tratar da segurança no dia 25, porém 

admitiu que tratou do tema em conversas que teve com o General Sérgio de Ari 

Pires, comandante do 2º Exército e com Romeu Tuma, Superintendente da Polícia 

Federal em São Paulo. “Segundo Reale Jr., o comandante do 2º Exército e o 

superintendente da Polícia Federal tomaram a iniciativa de falar sobre o comício. O 

secretário afirmou que as autoridades estão tranquilas em relação ao evento” (FSP, 

1984c, p.21). 

Por ordem do governador, o transporte no dia 25 foi gratuito. Na verdade, 

Franco Montoro, “colocou praticamente toda a máquina administrativa do governo a 

serviço da organização do ato público, o que gerou muitas críticas do Planalto” 

(LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 368). 

O número de ônibus (4.500) nas várias linhas que circulam pela cidade será 
aumentado, apesar do feriado. Os ônibus da CMTC não cobrarão 
passagens. Os bloqueios do metrô estarão livres e assim as viagens serão 
gratuitas. Os trens da Fepasa também funcionarão gratuitamente e com sua 
capacidade aumentada. Está tudo esquematizado para que 100 mil pessoas 
possam chegar à praça da Sé, sem problemas, para o comício de hoje à 
tarde (FSP, 1984d, p. 7). 

Aproximadamente 300 mil pessoas compareceram ao comício, superando em 

muito as 100 mil pessoas aguardadas pelos dos organizadores. As fotos 2 e 3 

ilustram o tamanho do comício. 

O único problema de organização foi com o som. Segundo João Dória Júnior, 

presidente da Paulistur, “Havia duzentos alto-falantes espalhados pela praça e por 

sua vizinhança [...]. Mas quando começou a manifestação descobrimos que mãos 

misteriosas tinham cortado os fios que ligavam os alto-falantes ao palanque” (VEJA, 

1984a, p. 14-18). 
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Foto 2: Comício Praça da Sé, São Paulo-SP, 25 mar. 1984 (disponível em: 
http://palavrasaotempo.blogspot.com/2009_04_27_archive.html). Consultado em: 23/12/2011. 

 

 

Foto 3: Autor: Maurício Simonetti. Comício pró-diretas, Praça da Sé, São Paulo-SP, 25 de 
janeiro de 1984. Disponível em: 

http://www.pulsarimagens.com.br/details.php?tombo=115513&search=PA&ordem_foto=553&t
otal_foto=603. Consultado em: 23/12/2011. 

Entre os que lotaram o palanque, destaque para: Gilberto Gil, Sônia Braga, 

Fernanda Montenegro, Raul Cortez, Chico Buarque de Holanda, Milton Nascimento, 

Alceu Valença, Bruna Lombardi, Cristiane Torloni, Regina Duarte, Irene Ravache, 

entre outros; eram os artistas entrando de vez na campanha. Comandando a 

animação do comício, o radialista Osmar Santos, locutor “oficial” da campanha. 

http://palavrasaotempo.blogspot.com/2009_04_27_archive.html
http://www.pulsarimagens.com.br/details.php?tombo=115513&search=PA&ordem_foto=553&total_foto=603
http://www.pulsarimagens.com.br/details.php?tombo=115513&search=PA&ordem_foto=553&total_foto=603
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A estrela principal, entre os artistas, foi Fafá de Belém, que comoveu os 

presentes ao cantar a música Menestrel das Alagoas, composta por Fernando Brant, 

em homenagem a Teotônio Vilela, transformada em hino das diretas. 

O ministro da Justiça Ibraim Abi-Ackel ironizou o comício, dizendo que “é 

muito comum, numa cidade como São Paulo, uma multidão se reunir para ver 

artistas contratados para um comício” (VEJA, 1984a, p 16-18), o que levou os 

artistas presentes a interpelarem judicialmente o ministro, já que estiveram 

presentes ao comício sem cobrar cachê. 

Entre os políticos que estiveram presentes, destaque para: Orestes Quércia, 

vice-governador de São Paulo, e os governadores Franco Montoro, Leonel Brizola, 

Íris Resende, Nabor Júnior, José Richa e Lula. 

Os principais oradores foram Quércia, Brizola, Ulysses, Montoro e Lula, mas 

os discursos não ficaram restritos aos políticos da oposição. “Até o deputado federal 

capixaba Theodorico Ferraço, do PDS, discursou, não se dobrando à salva de vaias 

que recebeu inicialmente” (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 370). 

Segundo matéria da revista Veja, Quércia, acostumado aos palanques e 

sabendo que levaria vaias dos petistas e da esquerda do PMDB, “entrou atirando. 

Acusou „esses generais-presidentes‟ de „não trabalharem‟, lembrou que „o 

presidente Figueiredo chegou a dizer que não tem vontade de ficar no cargo‟ e 

chamou o governo de „incompetente‟” (VEJA, 1984a, p. 16-18). 

A precariedade do som, somada à chuva que caiu forte, logo após a fala do 

vice-governador de São Paulo, levou muitas pessoas a deixarem o comício antes do 

término. “Segundo o arquiteto Ernest Mange, responsável pela última reforma da 

Praça da Sé, pode-se estimar que lá estivessem 200 000 pessoas” (Ibidem, p. 16-

18). 

O governador Leonel Brizola, apesar de não ter abandonado, ainda, a tese de 

prorrogação do mandato de Figueiredo ou do mandato-tampão com Diretas em 

1986, em seu discurso atacou “a casta que se formou em Brasília e se coloca contra 

o desejo de 90% do nosso povo de termos eleições diretas, a única solução moral 

para tirar o país do atoleiro” (KOTSCHO, 1984, p. 5). 



106 

 

Ulysses Guimarães, mais uma vez, utilizou as palavras proferidas em 

Curitiba, retomando a imagem da queda da bastilha. “Essa bastilha caiu hoje aqui 

em São Paulo, caiu o Colégio Eleitoral” (Ibidem, p. 5). 

O mais ovacionado foi Lula, que discursou utilizando dados econômicos e 

pedindo unidade. A unidade, naquele momento, significava não vaiar o último 

orador, o “dono da festa”, Franco Montoro. Para evitar as vaias, o petista afirmou: 

“Se alguém tiver que ser vaiado que seja eu. Vamos trabalhar de forma unitária. Só 

assim vamos poder dizer: o povo, na praça, conquistou as eleições diretas para a 

Presidência da República” (Ibidem, p.5). 

O governador de São Paulo foi aplaudido e afirmou: 

Me perguntaram se aqui estão 300 ou 400 mil pessoas. Mas a resposta é 
outra: aqui estão presentes as esperanças de 130 milhões de brasileiros... 
O povo está dizendo: não sou coisa, não sou objeto, não sou ficha, não sou 
número. Sou gente e quero eleger o presidente (Ibidem, p.5). 

A principal palavra de ordem puxada, várias vezes, por Osmar Santos e 

repetida pela multidão, mais uma vez, foi: “Um, dois, três / quatro, cinco, mil / 

Queremos eleger o presidente do Brasil”. O comício foi encerrado ao coro do Hino 

Nacional, puxado pelo cantor e compositor Jards Macalé. 

A mídia burguesa não deu nenhum destaque ao discurso de Paulo Azevedo, 

representante da CUT. Em seu discurso, o dirigente sindical destacou a firmeza da 

central em defesa das eleições diretas e afirmou a necessidade de independência 

dos trabalhadores,  

sob pena de vermos diluídas nossas aspirações de classe. A organização 
dos trabalhadores independente do estado, dos partidos políticos, da igreja 
é fundamental para nossa luta. É neste sentido que em agosto de [19]83 foi 
fundada a CUT (EM TEMPO, 1984, p. 3). 

O dirigente da CUT fez duras críticas à política econômica do governo, em 

especial aos baixos salários, à carestia e à insegurança vivida pelos trabalhadores. 

Paulo Azevedo afirmou, ainda, ser 

[...] necessário também que os Partidos Políticos assumam com os 
trabalhadores um compromisso de que as Eleições Diretas signifiquem a 
Liberdade e Autonomia Sindical, Direito de Greve, Reforma Agrária, Fim do 
Arrocho Salarial. Salário Desemprego, Estabilidade no Emprego, Salário 
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Justo, Congelamento dos preços dos gêneros de primeira necessidade, 
Rompimento dos Acordos com o FMI (Ibidem, p.3). 

No encerramento de seu discurso, Paulo Azevedo afirmou que as eleições 

diretas deviam representar uma transformação social, com distribuição de renda, 

pondo fim à fome e à exploração (Ibidem, p. 3). 

Não se encontra nenhuma nota, na mídia burguesa, a respeito do discurso do 

dirigente cutista, nem sequer uma crítica. Tal discurso deveria passar despercebido 

da maioria dos trabalhadores, pois, para a mídia burguesa, principalmente para a 

Folha, que já estava engajada na campanha Diretas Já, era necessário destacar a 

união entre capitalistas, políticos e trabalhadores; era preciso conduzir a campanha, 

única e exclusivamente, para a votação da emenda Dante de Oliveira, por isso 

qualquer manifestação que demonstrasse compromisso com os trabalhadores, 

deveria ser ignorada. 

Assim foi também com o discurso de Lula. Como foi demonstrado acima, a 

mídia burguesa destacou, no discurso do presidente do PT, o trecho no qual ele 

propôs a unidade dos partidos políticos para alcançar as diretas. Entretanto Lula 

“ligou a luta pelas eleições diretas à luta contra a fome, pela reforma agrária, pela 

liberdade sindical e pelo rompimento com o FMI” e propôs a “organização da 

campanha „nas fábricas, nas escolas, nas ruas‟, como condição para conquistar as 

eleições diretas” (EM TEMPO, 1984a, p. 8). Proposta que, para nós, se efetivada, 

permitiria ao PT e à CUT disputar a direção da campanha com a oposição burguesa, 

pois entendemos que a greve geral, que significava um instrumento de força dos 

trabalhadores contra a oposição burguesa na campanha, só poderia ser aprovada se 

preparada na base, ou seja, junto aos trabalhadores e divulgada nos comícios. 

Como será demonstrado ao final deste capítulo, a oposição burguesa fez de 

tudo para impedir a realização da greve geral, mas o PT e a CUT não organizaram a 

campanha Diretas Já “nas fábricas, nas escolas e nas ruas”, bem como não 

organizaram a greve geral na base. Quando Jair Meneguelli apresentou a proposta 

de greve geral ao Comitê Nacional Suprapartidário Pró-Diretas, não tinha 

sustentação para que esta fosse aprovada e efetivada pelo comitê. 
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Mas o comício de São Paulo apresentou uma novidade: pela primeira vez a 

Rede Globo de Televisão cobria um ato público pró-diretas. A poderosa emissora 

anunciou no Jornal Nacional, ao vivo, que São Paulo festejava seu 430º com uma 

grande festa cívica na Praça da Sé. Nenhuma palavra sobre as eleições diretas. Foi 

a maneira que o principal veículo de comunicação do país encontrou para não 

sonegar, por completo, as informações que a maioria do público já tinha sobre o que 

vinha acontecendo, e, ao mesmo tempo, não desagradar os militares. 

O governo federal reagiu ao comício de São Paulo acusando o governador 

Franco Montoro de utilizar a máquina do Estado a favor da organização do comício 

e, por isso, contestou a legitimidade do ato público, através de Carlos Átila, porta-

voz do Palácio do Planalto, que 

[...] considerou “pouco expressivo” o comício da Praça da Sé, porque a seu 
ver, os que dele participaram (100 mil, de acordo com a cifra que dispunha) 
são numericamente pouco importantes se comparados aos 52 milhões de 
eleitores que em 1982 votaram ao PDS, dando àquele partido o direito de 
escolher o próximo presidente segundo a legislação em vigor (FSP, 1984e, 
p.7). 

As lideranças do PDS mantinham-se intransigentemente contrárias a eleições 

diretas para sucessão de Figueiredo. Porém o comício de São Paulo trouxe a 

público as fissuras do partido, expostas pela Veja ao afirmar que a disputa entre 

Aureliano Chaves, Marco Maciel, Mário Andreazza e Paulo Maluf, que se avizinhava 

na convenção do partido, em “setembro dividirá irremediavelmente toda a base 

governista e aquele que dela sair vencedor dificilmente poderá dizer que tem o 

partido consigo” (VEJA, 1984b, p.20-23). 

A crise da disputa entre os três candidatos pedessista era anunciada pelo 

deputado Thales Ramalho (PDS-PE), que afirmou: 

Na convenção o voto é secreto, mas no Colégio é aberto. Você tem que 
abrir a boca e pronunciar claramente o nome do candidato em quem vota. 
Não há hipótese de eu gritar lá da minha cadeira essas três palavras: Paulo-
Salim-Maluf. Elas não passam pela minha garganta e não há neste mundo 
quem me faça dizê-las. Agora, quem quiser votar no Maluf vai ter de falar o 
nome dele na frente de todo mundo (Ibidem). 

O prognóstico do deputado Thales Ramalho confirmou-se; em setembro, 

Paulo Maluf ganhou a convenção do PDS, mas perdeu a eleição para a Presidência 

da República no Colégio Eleitoral. 
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Somente dois empresários estiveram presentes no ato da Sé, Paulo Francini 

(vice-presidente da FIESP) e Dílson Funaro. Os empresários Abilio Diniz, Míriam 

Lee, Claudio Bardela, José Papa Jr., Roberto Vidigal, Manoel Gomes dos Santos e 

Thiers Fattori, que manifestaram apoio às eleições diretas, não compareceram ao 

ato público. Não estiveram presentes no comício, também, os empresários Antonio 

Ermírio de Moraes (Grupo Votorantin), José Mindlin (Metal Leve), Laerte Setúbal 

Filho (Duratex), Paulo Villares (Grupo Villares), muitos dos quais viriam a declarar 

apoio às diretas posteriormente. 

Os mais importantes empresários privados de São Paulo não estarão 
presentes ao ato público, [...] “em virtude de compromissos de viagem 
assumidos anteriormente”. Essa foi a justificativa apresentada pela maior 
parte das secretárias e dos porta-vozes dos empresários mais destacados 
do estado, todos convidados pelos organizadores do comício monstro (FSP, 
1984f, p. 7). 

Por que será que os empresários que declararam apoio às diretas, antes ou 

depois do comício de São Paulo, não compareceram ao ato público? Em geral os 

capitalistas preferem não participar diretamente da cena política - para isso 

financiam a campanha de seus representantes -, mas também pode-se inferir de tal 

atitude uma certa preocupação com os rumos que a campanha pudesse tomar, 

transformando-se em um processo de contestação não apenas do regime político, 

mas também da estrutura econômica e da exploração. 

É importante lembrar que o comício estava programado para 100 mil pessoas 

e teve o comparecimento de 300 mil, num cenário econômico de crise e de arrocho 

salarial, com as lutas operárias explodindo em greves que paralisavam as principais 

indústrias do país - ingredientes que abriam a possibilidade da transformação acima 

apontada. 

“Para felicidade geral” dos capitalistas e de seus representantes, mais uma 

vez, como demonstrado acima, tudo correu na mais perfeita “ordem”. Dentro do 

planejado, as manifestações foram todas canalizadas para a contestação do regime 

ditatorial e a favor das eleições diretas. 

Segundo Domingos Leonelli e Dante de Oliveira, o sucesso do comício de 

São Paulo provocou uma ressaca cívica, para logo depois transformar-se “num fator 

de divisão da campanha: Montoro propondo reduzir o ritmo da rua, pelo menos em 
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São Paulo, e os partidos de esquerda, a Folha e entidades civis exigindo a 

aceleração” (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 389). 

Franco Montoro, com receio de que uma nova manifestação em São Paulo 

não tivesse a mesma participação que o comício do dia 25 de janeiro, buscava adiar 

o máximo possível a realização de um novo ato público. 

Essa divisão não durou muito tempo, pois, no início do mês de fevereiro, 

Ulysses Guimarães, talvez empolgado com as trezentas mil pessoas presentes no 

comício de São Paulo, lançou a proposta da realização de uma marcha sobre 

Brasília no dia da votação da emenda Dante de Oliveira. A reação do governo 

federal chegou através do Porta-voz do Palácio do Planalto, Carlos Átila, o qual 

sugeriu a decretação de um estado de emergência na capital brasileira para impedir 

tal marcha. Ulysses respondeu ao governo com a seguinte frase: “Vamos fazer a 

marcha de qualquer jeito, e se quiserem nos prender que nos prendam, a começar 

pelo presidente nacional do partido” (VEJA, 1984c, p. 28). 

Se a proposta de Ulysses Guimarães empolgava setores da esquerda e até 

de algumas alas do PMDB, esbarrou na resistência de Tancredo Neves, que via tal 

proposta como uma provocação perigosa aos militares, o que podia trazer 

retrocessos ao processo de abertura política. 

Não demorou muito para Ulysses Guimarães voltar atrás em relação à 

marcha sobre Brasília. Em reunião da executiva nacional do PMDB, realizada em 17 

de fevereiro, articulada por Tancredo Neves, ficou decidida a realização de um ato 

público na capital federal uma semana antes da votação da emenda Dante de 

Oliveira (VEJA, 1984d, p. 18-21). A fala de Ulysses, após a reunião, foi bem mais 

cautelosa: 

Em entrevista aos jornalistas, [Ulysses Guimarães] confirmou que o PMDB 
mantinha a decisão de promover um ato em Brasília, mas evitou usar a 
palavra “marcha”, preferindo falar numa “grande concentração nacional” 
para estimular a ida de delegações de todo o país à capital federal, de 
preferência às vésperas da votação da emenda (LEONELLI & OLIVEIRA, 
2004, p. 400). 

A posição conciliatória ia se firmando cada vez mais entre os organizadores 

da campanha, que nem mesmo, como será visto adiante, organizaram o ato público 
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prometido. Tudo foi feito para que não se afrontassem as instituições (Estado) e os 

militares. 

Em reunião realizada em 10 de fevereiro, governo e ministros militares 

fecharam questão sobre a sucessão de Figueiredo. O próximo presidente deveria 

ser um civil, escolhido nas fileiras do PDS e a eleição deveria ser indireta, via 

Colégio Eleitoral. 

A decisão sobre a sucessão de Figueiredo foi a resposta do governo e dos 

militares à crescente campanha popular por eleições diretas para a Presidência da 

República. Segundo documento entregue ao presidente pelos ministros do Exército 

(Walter Pires), da Marinha (Maximiano da Fonseca) e da Aeronáutica (Délio Jardim 

de Mattos), a campanha Diretas Já “era de inspiração comunista [e] as 

manifestações populares já estavam colocando em perigo a segurança nacional e 

[...] o avanço das esquerdas exigia uma reação imediata das forças políticas ligadas 

ao governo” (Ibidem, p. 394). 

O governo tentava retomar a coordenação da sucessão. Figueiredo, em 

reunião com os presidenciáveis do PDS (Mário Andreazza, Paulo Maluf, Marco 

Maciel e Aureliano Chaves), realizada em 15 de fevereiro, apresentou um resumo do 

relatório elaborado pelos ministros militares e propôs aos candidatos pedessistas 

“duas hipóteses. Na primeira, todos seguiriam em campanha, com o compromisso 

de que os perdedores apoiariam o nome vitorioso na convenção. Na segunda, os 

quatro retirariam a candidatura em favor de um nome de consenso” (VEJA, 1984d, 

p. 18-21). 

O vice-presidente Aureliano Chaves disse, na reunião, que aceitaria retirar 

sua candidatura se todos os outros fizessem o mesmo. Entretanto manteve sua 

posição de defesa das eleições diretas para a Presidência da República para o 

sucessor de Figueiredo (Ibidem, p. 18-21). 

Aureliano Chaves estava sendo coerente, já que havia informado Figueiredo 

sobre sua posição em relação às eleições diretas no início de 1983. Segundo a 

entrevista concedida pelo vice-presidente a Domingos Leonelli e Dante de Oliveira, 

ao ser informado por Aureliano de sua posição favorável à emenda Dante de 
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Oliveira, Figueiredo respondeu dizendo: “eu (Figueiredo) também tenho simpatia 

pela emenda do deputado Dante de Oliveira. Eu não sei se vou ter condições de 

levar isso avante, mas tenho simpatia” (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 396). Na 

mesma entrevista, o vice-presidente afirmou que avisou Figueiredo de que, depois 

de tornar pública sua posição, não voltaria atrás e a manifestaria sempre que 

perguntado. Foi o que Aureliano Chaves fez. Todas as vezes que foi consultado, 

afirmou ser favorável às eleições diretas. 

O senador Marco Maciel (PDS-PE) também aceitava abrir mão da 

candidatura em nome da unidade partidária (VEJA, 1984d, p. 18-21). 

Os que não abriram mão da disputa na convenção do PDS foram Mário 

Andreazza e Paulo Maluf. Os dois pré-candidatos do PDS dispuseram-se a apoiar o 

vencedor e unir forças para ganhar as eleições no Colégio Eleitoral (Ibidem, p. 18-

21). 

Maluf e Andreazza continuaram sua campanha contra as eleições diretas. O 

primeiro, “utilizando elementos fornecidos pelo ex-general Coelho Netto [...] 

denunciou a suposta infiltração comunista na campanha nacional das diretas” (LIMA, 

1984, p. 4). A estratégia dos malufistas consistia em divulgar esse material entre os 

parlamentares do PDS, numa clara tentativa de demonstrar a comunização da 

campanha. “Desse modo, esperam os indiretistas conter a ação em favor das 

eleições diretas e neutralizar os pedessistas dispostos a apoiar a emenda 

constitucional Dante de Oliveira” (Ibidem, p. 4). 

Andreazza seguiu o mesmo caminho de Maluf, denunciando a comunização 

da campanha Diretas Já. Referindo-se ao comício de 25 de janeiro realizado em São 

Paulo, afirmou que havia muito mais bandeira vermelha do que bandeira nacional. 

Perguntado sobre se a campanha por eleições diretas seria “coisa de comunistas”, o 

Ministro do Interior “retrucou: „Não é só de comunistas, mas também de comunistas‟, 

alegando ser contra a legalização do PCB porque „eles aproveitam a democracia 

para destruir a própria democracia‟” (FSP, 1984g, p.4). 

O recado dos militares em relação à campanha por eleições diretas não 

passou despercebido da oposição burguesa. Tancredo Neves adiantou-se e chamou 
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a responsabilidade de todas as oposições. Segundo o governador mineiro, fazia-se 

necessária “uma afirmação muito enfática, um compromisso com a nação, de que 

não existe da parte dos partidos de oposição nenhum sentimento revanchista e 

nenhum sentimento de revide ou represália” (O GLOBO, 1984, p. 5). 

O governador mineiro afirmou que era natural que Figueiredo fizesse 

advertências, mas que isso não mudaria a disposição das oposições em relação à 

campanha por eleições diretas. Segundo a Folha, “Sua preocupação é que as 

iniciativas pró-diretas não se transformem em movimentos subversivos, ressaltando 

que até agora toda a movimentação tem sido feita em consonância com a lei, dentro 

de um clima ordeiro” (FSP, 1984h, p. 6). 

O setor mais conservador da oposição burguesa manifestava sua posição 

conciliadora, buscando demonstrar aos militares que Tancredo Neves era um 

político confiável e que estava disposto a negociar com o governo e o PDS o 

processo sucessório. 

No comício realizado em 19 de fevereiro, em Osasco, cidade da Grande São 

Paulo, Franco Montoro e Lula responderam aos militares sobre a questão da 

decretação do estado de emergência. O governador, abandonando o tom 

conciliatório, afirmou: “Toda manifestação pública é uma provocação. Queremos 

provocar o restabelecimento das eleições diretas, em todos os níveis, para a 

Presidência da República e para as prefeituras das capitais”. O sindicalista em tom 

de ironia afirmou: “Dizem que eles vão decretar medidas de emergência. Mas o povo 

brasileiro vive em estado de emergência desde que nasce, com salário de fome e 

falta de emprego” (FSP, 1984i, p. 4). 

Os atos públicos continuavam acontecendo nos quatro cantos do país, e 

novas manifestações gigantes estavam sendo preparadas: Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo. 
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2.2.3 Passeatas e comícios Brasil afora. A campanha avança 

 

No dia 16 de fevereiro o Comitê Estadual de Defesa das Eleições Diretas do 

Rio de Janeiro organizou uma passeata que reuniu 50 mil pessoas na Avenida Rio 

Branco, segundo informações da Folha. Segundo o jornal Em Tempo, o ato público 

contou com a presença de 200 mil pessoas (EM TEMPO, 1984b, p. 8-9). 

O ato público foi encerrado com um comício na Cinelândia. O governador do 

Rio de Janeiro, Leonel Brizola, não compareceu e justificou: “uma iniciativa 

preparatória, parcial, que se dependesse de nós aguardaria a do dia 21 de março, 

quando estaremos participando da grande manifestação que vem sendo preparada 

para aquela data” (FSP, 1984j, p. 5). 

Segundo Domingos Leonelli e Dante de Oliveira, no Rio de Janeiro havia uma 

situação diferenciada da dos demais estados em relação à organização da 

campanha Diretas Já. Único estado governado pelo PDT, a direção “natural” deveria 

ser de Leonel Brizola, porém o governador estava desgastado administrativamente 

“e ainda enredado pelas consequências de suas manobras com o Planalto no 

sentido da prorrogação do mandato de Figueiredo ou do mandato-tampão com 

Diretas em 1986” (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 413). 

O jornal Em Tempo também destacou que as negociações de Brizola com o 

governo federal dificultavam sua participação no ato público. Segundo o periódico: 

“Preso na própria trama que armou, Brizola não pode comparecer ao ato ficando 

reduzido a criticar o presidente do PT nos jornais do dia seguinte por ter „interferido‟ 

nos assuntos internos do Estado” (EM TEMPO, 1984b, p. 9, grifos do autor). 

As críticas do governador do Rio de Janeiro dirigiam-se a Lula, que, no 

comício realizado no final da passeata, defendeu os “camelôs cariocas, 

constantemente atacados pelo governo do estado” (Ibidem, p. 9). 

Dos comícios analisados nesta tese, foi o único em que um representante do 

PCdoB e Luís Carlos Prestes discursaram. Esse fato deve-se, provavelmente, ao 

não envolvimento do governador na organização do ato público. 
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Leonel Brizola entrou de vez na campanha Diretas Já após o sucesso do ato 

público do dia 16 de fevereiro, que, mesmo sem contar com o apoio da máquina do 

Estado, reuniu 50 mil pessoas. O governador do Rio de Janeiro ficou preocupado 

com a manifestação do PCdoB no comício, cujo representante afirmou “que seu 

partido era o único em condições de levar a população a mudar o país”. Apesar das 

vaias recebidas pelo representante do PCdoB, para Brizola, “esse episódio ilustrou a 

„falta de organização‟ do movimento, permitindo que se fizessem „proselitismos 

inoportunos e paralelos‟ à causa fundamental da luta, que é pela eleição direta” 

(FSP, 1984k, p. 4). 

Nos dias 18 e 19 de fevereiro, aconteceram várias manifestações pró-diretas: 

um comício em Caruaru-PE, que reuniu 25 mil pessoas; uma passeata em Capão da 

Canoa, município do litoral norte do Rio Grande do Sul, ao qual compareceram 50 

mil pessoas; em Rio Branco, capital do Acre, 7 mil pessoas participaram do comício, 

número proporcionalmente muito significativo, pois a cidade contava com 100 mil 

habitantes. Um comício em Manaus, capital do Amazonas, que contou com 6 mil 

pessoas. 

O comício de Caruaru foi preparado, prioritariamente, para lançar a 

candidatura de Tancredo Neves à Presidência da República, como demonstra a 

entrevista de Fernando Lyra a Domingos Leonelli: 

Eu disse a ele: “Dr. Tancredo, tenho que fazer um comício Pró-Diretas com 
o senhor sozinho. Só com o senhor, líder nacional, só tem o senhor”. E 
fizemos o comício em Caruaru, dia 18 de fevereiro. O prefeito era Zé 
Queiroz. Foi um comício grande. Participaram Bete Mendes, José Eudes e 
Ayrton Soares, do PT. Desenvolveu-se, ali, o embrião da divisão do PT, na 
votação do Colégio. Os três acabaram expulsos do partido, não por conta 
da ida a Caruaru, mas pela votação deles (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 
414). 

O depoimento de Domingos Leonelli e Dante de Oliveira é bastante 

esclarecedor não só dos objetivos do comício de Caruaru como também da própria 

estratégia de Tancredo Neves em relação à sucessão presidencial. 

Lyra fizera tudo de caso pensado. Tancredo já sabia que seria o único 
governador presente e que seria lançado candidato a presidente em 
eleições diretas, visando, na verdade, ao seu credenciamento em favor das 
indiretas. Todo o esforço era pelas Diretas. Tanto do governador como do 
seu fiel escudeiro, Fernando Lyra. 



116 

 

No palanque de Caruaru projetava-se uma visão tão clara quanto possível 
da complexa e contraditória estrutura interna do movimento oposicionista: a 
presença de deputados petistas Bete Mendes, Ayrton Soares e José Eudes; 
a participação de Tancredo nas Diretas e o seu credenciamento político 
para as indiretas. Uma coisa servindo à outra. Sem Culpa e sem pecado 
(Ibidem, p. 414). 

Domingos Leonelli e Dante de Oliveira traduziram muito bem a estratégia de 

Tancredo Neves de participar da campanha por eleições diretas e, ao mesmo 

tempo, entabular negociações nos bastidores, visando a uma possível ida ao 

Colégio Eleitoral. 

Segundo Ricardo Kotscho (FSP, 1984a, p. 5), o comício de Manaus foi a 

maior decepção de todas as manifestações pró-diretas. O governador Gilberto 

Mestrinho, do PMDB, apoiava Tancredo Neves se a eleição fosse direta, porém 

preferia Aureliano Chaves e, caso a eleição presidencial se desse pela via indireta, o 

vice-presidente seria seu candidato. Além disso, Mestrinho tentou impor um comício 

apenas de seu partido. Para que o PT pudesse participar, foi necessária a 

intervenção de Lula junto a Ulysses Guimarães e deste junto a Afonso Camargo, 

secretário geral do PMDB e muito amigo do governador. Este atendeu ao pedido do 

amigo e liberou a fala de um representante do PT. 

O comício contou apenas com 6 mil participantes e a bagunça foi 

generalizada. As falas ou eram cortadas pelos organizadores, que não aceitavam 

críticas ao governo federal e ao governo do estado, ou eram impedidas pelas vaias 

dos participantes.  

Para nós, o fato mais relevante do comício foi a hostilidade com que o 

governo de Gilberto Mestrinho tratou o PCdoB, partido que o apoiou nas eleições 

para o governo do estado. O relato de Ricardo Kotscho é bastante esclarecedor: 

A confusão em Manaus começou logo cedo, quando o secretário geral da 
executiva municipal do PMDB, Mirabeau Santos, comandou uma blitz que 
rasgou as faixas do PC do B colocadas em volta do palanque desde a noite 
anterior, alegando que estava cumprindo ordens superiores. 

Revólver 38 cano duplo à cintura, Mirabeau afirmou que “antes de mim já 
estiveram aqui alguns membros do Exército, que fotografaram as faixas dos 
comunistas”. Além do revólver, o secretário geral do PMDB portava também 
uma máquina fotográfica para documentar as faixas dos partidos proscritos: 
“essas fotos são muito importantes” (Ibidem, p. 5). 
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O governador do Amazonas foi mais longe. Obedecendo a suas ordens, 

“policiais da Delegacia de Ordem Política e Social [DOPS] retiraram com violência as 

faixas do clandestino Partido Comunista do Brasil, provocando o primeiro incidente 

da campanha” (VEJA, 1984e, p. 29). 

A fala de Tancredo Neves, anteriormente citada, afirmando que sua 

preocupação era com movimentos subversivos e que o importante era manter a 

ordem, e o episódio acima descrito demonstram como setores da oposição burguesa 

eram tão anticomunistas quanto o governo, o PDS e os militares. 

No dia 23 de fevereiro, em reunião realizada entre dirigentes do PMDB, PDT, 

PTB e PT e representantes dos parlamentares pedessistas favoráveis às eleições 

diretas, foi criado o Comitê Suprapartidário Nacional Pró-Diretas. Foram também 

incorporadas ao comitê as entidades: OAB, ABI, UNE, ANDES, CUT e Conclat. A 

principal atribuição do comitê foi coordenar a campanha por eleições diretas para a 

Presidência da República. Outro objetivo da criação do comitê foi dividir as 

responsabilidades e os ganhos políticos entre os partidos e as entidades, pois todos 

se ressentiam de uma certa monopolização de parte do PMDB. 

 

2.2.4 Minas supera São Paulo 

 

A próxima parada dos comícios monstros foi em Belo Horizonte, capital do 

estado de Minas Gerais, em 24 de fevereiro. O comitê nacional suprapartidário pró-

diretas, no dia anterior ao comício, informou que sete governadores de estado 

estariam presentes ao ato público. Falariam “além deles [...], líderes nacionais dos 

partidos de oposição; operários representantes do Conclat e da Cut; e o presidente 

do Sindicato Rural de Poté, Minas, o mais antigo do país” (FSP, 1984l, p. 6). O 

comitê anunciou, também, o apoio de 

Representantes expressivos da classe empresarial mineira que apóiam a 
campanha por eleições diretas, como o presidente da Associação Comercial 
de Minas, Francisco Guilherme Gonçalves; da Comissão Nacional das 
Bolsas de Valores (CNBV), Rui Lage; e do Centro das Indústrias das 
Cidades Industriais (Cici), Paulo Pedro de Almeida Cezarini, [que] devem 
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participar do comício amanhã, junto com outros membros das classes 
produtoras do Estado (Ibidem, p. 6). 

Apesar de ter dito que não se envolveria na organização do ato público, 

Tancredo Neves cuidou dos mínimos detalhes para que a “festa” fosse o maior 

sucesso. O governador de Minas Gerais não descuidou nem das faixas vermelhas, 

que tanto aterrorizavam os militares, nem, muito menos, das falas dos oradores 

escolhidos pelos partidos e entidades para se pronunciarem no comício. 

Como informa Ricardo Kotscho (1984b, p. 4), só havia uma única bandeira do 

PCdoB no comício. Segundo Domingos Leonelli e Dante de Oliveira, fruto de um 

acordo entre Tancredo Neves e 

[...] o partido clandestino, através do qual seu líder, João Amazonas, teria 
um lugar no palanque, seria condignamente tratado, mas não faria discurso. 
Em troca, os militantes comunistas abririam mão das grandes bandeiras que 
inundaram os outros comícios, e se contentariam com pequenas 
bandeirolas, que com certeza não se destacariam nas fotografias exibidas 
mais tarde em todo o país (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p.418). 

No lugar do vermelho, o ato foi colorido pelo amarelo, mais uma 

demonstração de quão ordeira era a campanha Diretas Já. As bandeiras vermelhas 

eram apenas “dos partidos legalizados e registrados em cartório: PMDB, PDT e PT. 

[...] Ah! sim, há algumas bandeiras do MR-8, mas todas verde-amarelas (KOTSCHO, 

1984b, p.4). 

Mais uma vez a máquina do Estado foi posta a serviço da campanha. 

Aprendendo com os “erros” do comício de São Paulo, a infraestrutura foi completa. 

Como relata Ricardo Kotscho: “O palanque de 136 metros quadrados, com 11 

metros de altura, banheiros, salas de imprensa e camarins, tinha apenas uma 

enorme bandeira brasileira dominando toda a frente” (Ibidem, p.4). Segundo o 

jornalista, a festa da democracia era completa. Os bancários foram dispensados do 

trabalho logo após o almoço, assim como os funcionários públicos; o comércio 

fechou as portas às 15h00, horário marcado para o início do comício. 

Como foi possível tal organização? Novamente a entrevista de Mauro 

Montoryn concedida a Domingos Leonelli ajuda a entender como foram os 

preparativos para os comícios monstros. 
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[...] o comício de Minas foi muito bem armado. Foi onde mais se investiu, 
onde mais as agências ligadas ao estado tiveram participação. O secretário 
de Comunicação de Tancredo, Sebastião Vital, me deu um apoio decisivo. 
Investiu-se uma barbaridade e a festa foi muito grande. Eu diria que foi o 
primeiro comício da campanha de Tancredo. Ele preparou o comício das 
Diretas pensando na sua candidatura. Tanto que se falava no comício – eu 
nunca vou esquecer – Diretas Já, Brasil urgente e Tancredo presidente 
(LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 417). 

Mais uma vez, como em Curitiba e São Paulo, os ônibus circularam 

gratuitamente, entre 15h00 e 24h00. Foram remanejadas “112 linhas de ônibus 

urbanos (o que representa 80 por cento das existentes na capital mineira) e, no final 

da manifestação, o alto falante anunciava onde se deveria tomar ônibus para os 

bairros” (KOTSCHO, 1984b, p. 4). 

As faixas e palavras de ordem davam o tom do comício. A faixa dos 

servidores do judiciário colocada junto ao palanque dizia: “Minas exige respeito”, e a 

do sindicato dos professores: “Primeira lição: diretas para presidente” (Ibidem, p.4). 

Na passeata que antecedeu o comício, estudantes universitários gritavam: “O 

povo unido jamais será vencido”; “Um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos eleger 

o Presidente do Brasil”; ou ainda, parodiando, “Chora Figueiredo, Figueiredo Chora, 

Chora Figueiredo que chegou a sua hora” (FSP, 1984m, p.4). A palavra de ordem 

mais radicalizada foi: “Abaixo a Rede Globo”. A emissora que havia boicotado a 

campanha Diretas Já agora aparecia em primeiro plano no palanque, fazendo a 

cobertura do comício. 

A passeata seguiu da Praça da Liberdade – Palácio da Liberdade, sede do 

governo mineiro – até a Praça Sete de Setembro, percorrendo aproximadamente 

dois quilômetros. Segundo reportagem da Folha: 

O ato inaugural do “Grande Comício de Minas Gerais pelas Diretas” foi o 
hasteamento de uma bandeira do Brasil, com 28 metros quadrados, em um 
mastro colocado no alto do obelisco existente na praça Sete de Setembro, 
em pleno centro de Belo Horizonte. Essa cerimônia aparentemente simples 
estava carregada do simbolismo existente nas manifestações mineiras: a 
praça estava sendo reconquista pelo povo (FSP, 1984n, p.4). 

A bandeira foi carregada ao longo da passeata por três dirigentes do 

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Energia Elétrica de Minas Gerais, que 

receberam o pavilhão “das mãos do secretário de Trabalho e Ação Social, Roman 
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Tito, representando o governador Tancredo Neves (ele havia ido ao aeroporto de 

Cofins para recepcionar Leonel Brizola)” (Ibidem, p.4). 

A descrição da passeata feita pela reportagem da Folha é bastante 

significativa desse “simbolismo”. 

Da praça da Liberdade, a bandeira seguiu em passeata formada por 
funcionários públicos, professores, trabalhadores, estudantes, dirigentes 
partidários e secretários de Estado. Ao longo do percurso até a praça Sete, 
o cortejo foi recebendo novos integrantes e sendo engrossado por 
passeatas iniciadas em outros pontos da cidade. Na av. Afonso Pena ela se 
fundiu com outra, integrada por estudantes da Universidade Federal. No 
encontro, houve um verdadeiro Carnaval e aquela sisudez sugerida pelo 
pomposo nome “Grande Comício de Minas Pelas Diretas” deixou de existir 
e transformou-se numa grande festa (Ibidem, p. 4). 

A bandeira do Brasil foi hasteada às 16h20 no obelisco da Praça Sete de 

Setembro, cerimônia acompanhada por aproximadamente 10 mil pessoas. “Entre 

elas o presidente do PT, Luís Inácio da Silva, os secretários Jorge Ferraz e Ronan 

Tito, respectivamente da Indústria e do Comércio e do Trabalho, os deputados 

Ademir Lucas líder do PMDB e João Mares Guia do PT” (Ibidem, p. 4). 

Foto 4: Comício pró-diretas, Av. Afonso Pena, Belo Horizonte - MG, 24 de fevereiro de 1984. 
Disponível em: http://bhnostalgia.blogspot.com/2009_06_01_archive.html. Consultado em: 
23/12/2011. 

O comício teve início logo após a cerimônia de hasteamento da bandeira 

brasileira com a execução do Hino da Independência. O ato público foi comandado 
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por Osmar Santos, o locutor das diretas. A foto 4 mostra a Avenida Afonso Pena 

tomada pela multidão. 

Além de representantes políticos, vários representantes do meio artístico 

estiveram presentes ao comício. O orador que falou em nome dos artistas foi Denis 

Carvalho, que foi recebido pela multidão aos gritos de “Abaixo a rede Globo”. Em 

seu discurso, conforme escreve Kotscho, o ator afirmou: 

“Antes de ser dessa organização eu sou um cidadão brasileiro”, e foi 
bastante aplaudido. Denis anunciou alguns dos maiores atores globais 
também engajados na campanha: Renata Sorrah, Marcos Paulo, Iris de 
Oliveira e Maitê Proença, além de Maria Bethânia. A maior ovação foi para 
Chico Buarque de Holanda, que ensaiou apenas alguns versos: “a gente vai 
levando, a gente vai levando, a gente vai levando as diretas” (KOTSCHO, 
1984,b, p.4). 

Os discursos dos principais oradores resumem muito bem o caráter que o 

governador mineiro tentou impor ao comício e à campanha Diretas Já. Nada de 

“revanchismo” ou ataques ao governo e aos militares; a transição da ditadura militar 

para a democracia burguesa deveria ser uma união de todos pelo bem da nação. Os 

dois oradores que destoaram um pouco do exigido por Tancredo Neves foram 

Brizola e Lula, mas nenhum dos dois colocou em xeque o caráter conservador da 

transição brasileira. Vejamos os discursos. 

Leonel Brizola: “Devemos dizer: aqueles que não querem eleições diretas 
que nós não queremos revanchismo, mas não queremos também que as 
coisas que aconteceram em 20 anos continuem a acontecer” (FSP, 1984o, 
p.4). E completou: “só o voto direto permitirá a punição dos corruptos e 
incompetentes” (FSP, 1984p, p.21). 

Lula: “devo dizer que nossas bandeiras estão vermelhas é de vergonha pelo 
que fizeram neste país. Os militares não precisam ter medo de serem 
julgados, pois quem não deve não teme. Só queremos que quem nos 
roubou (sic) quem assassinou, seja julgado” (FSP, 1984o, p.4). 

Tancredo Neves: “Minas não podia deixar o Brasil sem sustentação, nesta 
hora. E disse alto e bom som que o povo não abre mão de votar. A 
tranquilidade desse comício foi uma demonstração de civismo” (Ibidem, p. 
4). 

Ulysses Guimarães: “A emenda Dante de Oliveira foi aprovada aqui, por 
essa multidão. Minas Gerais, com Tiradentes, deu t (sic) primeiro grito pela 
independência. E esse comício foi o primeiro grito pela aprovação das 
eleições diretas e pelo restabelecimento da democracia plena” (Ibidem, p.4). 

José Richa (governador do Paraná): “Minas, que já libertou este País uma 
vez, com os inconfidentes, agora está libertando o Brasil do jugo do 
autoritarismo” (Ibidem, p.4). 
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Gerson Camata (governador do Espírito Santo): “Demos hoje um grande 
passo para a reconquista do nosso direito de escolher o Presidente da 
República” (Ibidem, p.4). 

O último orador foi Ulysses Guimarães; segundo Domingos Leonelli e Dante 

de Oliveira (2004), uma deferência do anfitrião Tancredo para com o presidente do 

PMDB. “No final da fala de Ulysses, a multidão em coro entoou Peixe Vivo, que, 

desde JK, se tornaria a música oficial das manifestações políticas em Minas, embora 

com uma pequena adaptação” (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 420): 

Como pode o peixe vivo viver fora da água fria/como pode o peixe vivo, 
viver dentro da água quente/como poderei viver/ como poderei viver/sem 
votar/sem votar pra presidente (FSP, apud, LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, 
p. 420). 

Novamente o comício foi encerrado com os presentes cantando “o Hino 

Nacional, enquanto todos no palanque se davam as mãos, gesto simbólico mais 

marcante da campanha. Imagem forte, alegria dos fotógrafos” (LEONELLI & 

OLIVEIRA, 2004, p. 42). 

O presidente do Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas 

Gerais, Paulo Pedro de Almeida Cezarini, em entrevista concedida à Folha, afirmou 

que “a realização de eleições diretas para presidente é um anseio da grande maioria 

do povo brasileiro e o empresário não pode ficar de fora desse movimento” e que o 

pleito direto para escolha do Presidente da República é a única forma de mudar o 

atual quadro econômico “que está levando o País para o caos social, uma vez que 

concentração de renda é cada vez maior numa elite cada vez menor” (FSP, 1984l, p. 

6),  

As palavras de Domingos Leonelli e Dante de Oliveira, somadas aos 

discursos dos principais oradores do comício, mais esse pronunciamento do 

presidente do Centro das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais 

refletem o caráter impresso à campanha por aqueles que a dirigiram, todos 

irmanados, empresários, políticos e trabalhadores, pelo bem da nação. 

O governador mineiro demonstrou ao governo, aos militares, aos dissidentes 

do PDS e aos capitalistas que estava credenciado para negociar o processo 

sucessório. Caso a emenda Dante de Oliveira não fosse aprovada, Tancredo Neves 
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seria uma opção confiável para concorrer à eleição presidencial no Colégio Eleitoral 

contra o candidato do PDS. 

 

2.2.5 Pesquisas mostram a preferência popular pelas diretas. Aumenta 

dissidência no PDS 

 

No dia 26 de fevereiro, a Folha publicou pesquisa demonstrando que, nas 

principais capitais dos estados brasileiros, a maioria dos eleitores do PDS era a 

favor das eleições diretas para escolha do próximo Presidente da República, como é 

possível verificar na tabela 1, abaixo. 

Tabela 1 

ELEITORES DO PDS NAS 6 CAPITAIS 

Na sua opinião, o próximo Presidente da República deveria ser escolhido em eleições 
  

S. PAULO 

% 

 

R. JANEIRO 

% 

B. HORI- 

ZONTE 

% 

 

P. ALEGRE 

% 

 

Curitiba 

% 

 

Salvador 

% 

Média 

ponderada % 

Diretas 69,4 67,6 79,6 95,2 64,9 89,3 73,3 

Indiretas 26,5 25,0 10,8 2,4 34,2 10,7 21,9 

Não Sabe 4,1 7,4 9,6 2,4 0,9 _ 4,8 

 

NÚMERO DE ENTREVISTAS 

(170) (148) (83) (82) (111) (168) (762) 

(FSP, 1984q, p.1). 

Na pesquisa geral – eleitores de todos os partidos –, a Folha apurou que 

82,5% dos eleitores das seis capitais indicavam a preferência pelas eleições diretas 

para escolha do substituto de Figueiredo, como demonstra a tabela 2.  
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Tabela 2 

ELEITORES NAS 6 CAPITAIS 

Na sua opinião, o próximo Presidente da República deveria ser escolhido em: 

CATEGORIAS (partido em que votou na últ. eleição) MÉDIA 

PONDE- 

RADA 

% 

 

SP 

% 

 

RJ 

% 

 

MG 

% 

 

PA 

% 

 

CO 

% 

 

SA 

% 

Eleições Diretas 82,7 79,2 89,0 89,3 78,5 87,7 82,5 

Eleições Indiretas 10,7 13,2 3,7 0,7 19,5 6,7 10,6 

Não Sabe 6,6 7,6 7,3 10,0 2 5,6 6,8 

Número de entrevistas (1000) (600) (400) (300) (400) (300) 100,0 

3000 

 (FSP, 1984r, p.10). 

A pesquisa teve a clara intenção de pressionar os parlamentares pedessistas 

a votarem a favor da emenda Dante de Oliveira. Segundo relato de Galeno de 

Freitas, os dados que revelaram que 73,3% dos eleitores do PDS desejavam 

eleições diretas para sucessão de Figueiredo, “confirmam os temores do líder 

situacionista na Câmara Federal, deputado Nelson Marchezan (PDS-RS), quanto ao 

risco de uma frustração nacional em caso de não aprovação da emenda 

constitucional que restabelece as diretas” (Ibidem, p. 10). Para o jornalista da Folha,  

[...] o parlamentar pedessista, se não desejar cometer suicídio político e não 
ter carreira interrompida,terá obrigatoriamente de considerar que a ideia 
„diretas já‟ penetrou em suas bases e tem o apoio da maioria dos eleitores 
do oficialismo (FREITAS, 1984, p. 10). 

Outra pesquisa interessante que a Folha publicou foi em relação à tentativa 

de Maluf e Andreazza atribuírem uma inspiração comunista à campanha Diretas Já. 

A maioria dos entrevistados (77%), como mostra a tabela 3, respondeu que não 

considerava que a campanha tivesse tal inspiração. Em um país de tradição 

anticomunista, em que o perigo vermelho foi usado várias vezes para justificar 

golpes de Estado, como foi o caso de 1964, a pesquisa trouxe um alento para 

aqueles que acreditavam na mudança radical da sociedade. Entretanto o resultado 

da pesquisa demonstra muito mais o sentido ordeiro (manutenção da ordem 
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burguesa) que a campanha Diretas Já assumiu, não só para a oposição burguesa 

mas também para as classes populares, do que propriamente a superação dos 

preconceitos disseminados pelas classes dominantes em relação ao comunismo. 

Tabela 3. 

RESULTADOS NAS 6 CAPITAIS 

O Sr. Acha que a campanha pelo restabelecimento das eleições diretas para Presidente da República 

é um movimento de inspiração comunista, conforme denunciam os candidatos às indiretas Paulo 

Maluf e Mário Andreazza 

 

CATEGORIAS 

SP 

% 

RJ 

% 

BH 

% 

PA 

% 

CO 

% 

 

SAL 

% 

MÉDIA 

PONDE- 

RADA 

Sim 10,0 7,5 6,8 4,0 15,7 19,7 9,5 

Não 77,0 81,2 74,0 80,0 70,2 61,7 77,0 

Não Sabe 13,0 11,3 19,2 16,0 14,1 18,6 13,5 

Número de entrevistas (1000) (600) (400) (300) (400) (300) 100,0 

(3000) 

(FSP, 1984r, p. 10). 

O mês de março começou agitado. No dia primeiro a Folha anunciava a 

decisão do Comitê Estadual Pró-Diretas de São Paulo de realizar o maior comício da 

história do Brasil, que deveria reunir um milhão de pessoas na semana anterior à 

votação da emenda Dante de Oliveira. 

Aconteceram várias manifestações públicas em apoio às eleições diretas. A 

mais expressiva foi a passeata que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, em 22 

de março; mais de 200 mil pessoas compareceram ao ato público. A maioria dos 

oradores aproveitou o momento para convocar o comício a ser realizado no dia 10 

de abril. 

Ainda no mês de março, com a reabertura do Congresso Nacional, ficou 

decidido que a emenda Dante de Oliveira seria votada no dia 25 de abril de 1984. 

O governo, como nos períodos anteriores, tentava desviar a atenção da 

votação da emenda Dante de Oliveira, propondo alternativas e utilizando todo o 
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espaço possível na mídia para afirmar a impossibilidade da aprovação de eleições 

diretas para sucessão de Figueiredo. Uma alternativa que vinha sendo construída 

pelo governo era a emenda constitucional elaborada pelo ministro da Casa Civil 

Leitão de Abreu, a qual propunha eleições diretas para 1988. Essa proposta não era 

consensual dentro do governo e do PDS, mas foi utilizada como alternativa para os 

parlamentares pedessistas pró-diretas e para uma possível negociação com as 

oposições. 

O Presidente da República ainda utilizou a comemoração do 5º aniversário de 

seu governo para fazer campanha contra as eleições diretas para sua sucessão. Em 

pronunciamento em rede nacional de televisão, Figueiredo afirmou “que mudar o 

sistema de eleição do presidente agora seria verdadeira cassação do mandato que 

os eleitores deram aos integrantes do Colégio”. Ele disse reconhecer que muitas 

pessoas estavam a favor das eleições diretas para sua sucessão e afirmou que 

também era a favor do pleito direto e, que queria ver as diretas incorporadas ao 

texto constitucional antes do término de seu mandato presidencial, “mas para vigorar 

nas futuras sucessões presidenciais” (FSP, 1984s, p. 1). 

O grupo pró-diretas do PDS tentou negociar com o PMDB alterações na 

emenda Dante de Oliveira para, então, formalizar seu apoio. Como não obteve 

sucesso nas negociações, no dia 14 de março apresentou uma nova emenda 

constitucional “ao ministro Leitão de Abreu, juntamente com uma lista de cinquenta 

nomes do PDS favoráveis às eleições diretas” (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 

441). A proposta dos dissidentes pedessistas divergia da emenda do governo no 

que tange à data para eleições presidenciais diretas. Enquanto o grupo pró-diretas 

propunha a realização das eleições diretas em 15 de novembro de 1984, o governo 

indicava que tal eleição deveria ocorrer em 1988. 

No dia 16 de março, deputados do grupo pró-diretas do PDS entregaram ao 

presidente do Partido, José Sarney, e ao líder do governo, Aloísio Chaves, a mesma 

proposta entregue anteriormente ao ministro da Casa Civil. Segundo a Folha: 

“Sarney considerou a proposta como uma boa contribuição, mas afirmou que 

continua fiel à decisão da Executiva de seu partido, que apoia a eleição indireta do 

sucessor do presidente Figueiredo” (FSP, 1984t, p. 5). 
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O fechamento de questão do governo e das lideranças pedessistas pela não 

aprovação das eleições diretas para a sucessão de Figueiredo levou alguns 

dissidentes do PDS a proporem a criação de um novo partido, conforme anunciado 

pelo deputado Teodorico Ferraço (PDS-ES) em 9 de março (O GLOBO, 1984a, p.3). 

Aumentava a dissidência dentro do PDS. Apoiadores da candidatura do vice-

presidente Aureliano Chaves começaram a discutir a constituição de um novo 

partido com objetivo de apoiar Aureliano, caso as eleições fossem indiretas (FSP, 

1984u, p. 5). O irônico dessa movimentação é que, após a derrota da emenda Dante 

de Oliveira, o presidente do PDS, Senador José Sarney, insistentemente contrário 

às eleições diretas para a sucessão de Figueiredo, acabou liderando os dissidentes 

pedessistas, dando origem à Aliança Liberal, que, posteriormente, se transformaria 

no Partido da Frente Liberal (PFL). 

Encerrando o mês de março e projetando o mês de abril, que seria o mais 

agitado da campanha Diretas Já, no dia 31, no interior do Paraná, na cidade de 

Cascavel, “um quarto de seus 166 000 habitantes se reunira para exigir a volta da 

eleição direta” e, no dia 2 de abril, em Londrina, mais 40 mil. Em Recife, no dia 5, 

mais de 60 mil pessoas compareceram ao comício. Ulysses Guimarães encerrou o 

comício afirmando: “Nós já temos maioria na Câmara e no Senado para aprovar a 

emenda Dante de Oliveira”. Na capital do Rio Grande do Norte, Natal, mais de 100 

mil estiveram presentes ao comício, “o que levou o governador Tancredo Neves, um 

dos presentes, a dizer que foi proporcionalmente o maior comício já realizado no 

país na atual campanha” (VEJA, 1984f, p. 24). 

 

2.2.6 Rio de Janeiro: um milhão na Candelária 

 

No dia 10 de abril aconteceu o comício do Rio de Janeiro. O governador 

utilizou uma rede local de rádio e televisão para divulgação do ato público. Segundo 

Leonel Brizola, “Já que o governo federal, através do presidente Figueiredo, veio a 

público para defender a eleição indireta, o governo estadual sente-se no direito de 

fazer o mesmo em relação ao restabelecimento do voto popular” (FSP, 1984v, p. 4). 
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Para a convocação foram distribuídos 10 milhões de panfletos, 150 mil 

cartazes, juntamente com 700 outdoors, oferecidos gratuitamente aos organizadores 

por gráficos, partidos políticos e parlamentares (FSP, 1984w, p. 4). O Comício 

contou com uma inovação tecnológica: “o nome dos oradores [foi] escrito nos céus 

com raio laser. Acima do palanque de 100 metros quadrados, armado na Avenida 

Presidente Vargas, todo decorado em tons verde e amarelo, três balões 

carregar[am] uma imensa faixa a favor das eleições diretas” (VEJA, 1984g, p. 24). A 

partir de um acordo firmado entre o governador do Rio de Janeiro e as empresas 

particulares de ônibus, o transporte público foi gratuito no dia do comício (Ibidem, p. 

24). 

O governador do Rio de Janeiro foi mais cuidadoso na preparação do ato 

público do que Tancredo Neves no comício de Belo Horizonte, como demonstra a 

entrevista de Leonel Brizola, concedida a Domingos Leonelli em 19 de agosto de 

2001. 

DL – Na campanha das Diretas, o governador Leonel Brizola foi pra cima do 
palanque organizar, até fiscalizar som, tirar faixas de trotskista, abrir as 
catracas do metrô, das barcas de Niterói... 

LB – Tudo. Fomos nós do PDT que fizemos aquele comício da candelária, 
aqui no Rio de Janeiro. Inclusive lá estava o PT com as camisinhas 
amarelinhas de linhas estendidas, antes do meio-dia, para dar as suas 
costumeiras vaias. Esta foi uma prática que não foi criada ali. Sempre que 
se reunisse uma multidão com o PT presente, havia as vaias aos líderes 
políticos que eram do outro tempo, que estavam voltando depois de um 
exílio pesado, como era o meu caso; pessoas respeitáveis como era o Dr. 
Ulysses, e outros que surgiram depois por outros caminhos. As pessoas 
pensam que aquilo ali é um conjunto e o vaiado fica sem saber o que 
responder, profundamente chocado. Vaiava-se todo mundo. Eu fui pra lá às 
onze horas da manhã dar uma olhada na situação. E já vi os amarelinhos 
dispostos... era o PT com suas camisas amarelinhas. Eu fui para o 
microfone: atenção, estamos testando aqui o nosso microfone. Aquela faixa 
que está lá atravessando a av. Brasil tira a vista do povão que vai encher 
esta avenida até lá o Ministério do Exército. Quem é o responsável por 
aquela faixa, eu peço que venha retirá-la. Esperei cinco minutos. Nada. 
Então nós vamos retirá-la. Palmas. Companheiros que estão lá, vão baixar 
logo essa faixa. Quem for o dono dela que venha buscar. Arma noutro lugar! 

DL – E o que tinha escrito na faixa? 

LB – A rigor, não era nada de mau, mas era uma faixa tirando a vista. 
Quando eles abaixaram a faixa, eu disse: olha, atenção, companheiros! 
Esse comício não pode ter agressões, desrespeito a companheiros que 
venham nos dar solidariedade, venham de onde vierem! Todos têm o direito 
de se modificar e aderir a nós. Por conseguinte, não admitiremos aqui 
atitudes de hostilidade... 
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DL – Como aconteceu em São Paulo? 

LB – Como aconteceu em toda parte. Tinha uma turma agressiva a vaiar 
pessoas como o Dr. Ulysses e outras personalidades que vinham lutando 
contra a ditadura. Eu quero dizer o seguinte: esses companheiros que estão 
de camiseta amarela, os companheiros do PT, bem-vindos! Mas, olha, nada 
de vaia aqui. Aí disseram não sei o quê, isso é um direito nosso! Eu disse: 
então, companheiro, o seguinte, você vai pra algum outro lado vaiar, mas 
aqui não! Nós temos aqui milhares de companheiros do nosso partido. Eu 
peço a vocês para acompanharem esses todos de camisetinha amarela. 

DL – Era a “brizolândia” que estava lá? 

LB – Era a “Brizolândia”, era tudo. Tem que ter três companheiros nossos 
para cada camisetinha amarela desses aí. Se vaiarem, vocês estão 
autorizados a retirarem do recinto. E vocês aprovam? Aprovamos! E aí, 
aplausos, gritos... E continuei: então, tá combinado. Camisinhas amarelas, 
vocês são bem-vindos, venham, nós queremos vocês aqui, mas não vaiem. 
Se vocês vaiarem, vocês vão ser retirados do recinto. Junto de vocês, vai 
ter no mínimo três companheiros cuidando. Sabe que eles foram embora? 
O maior comício das Diretas foi o da Cinelândia. São Paulo disse que fez o 
maior, que fizeram um de um milhão e meio, mas não era real (LEONELLI & 
OLIVEIRA, 2004, p. 483-484). 

O governador do Rio, talvez pelo tempo que passou entre o comício (10 de 

abril de 1984) e a entrevista concedida a Domingos Leonelli (19 de agosto de 2001), 

esqueceu o conteúdo da faixa que mandou tirar. A faixa propunha greve geral para o 

dia da votação da emenda Dante de Oliveira, proposta a que Brizola era contrário, 

por entender que seria uma provocação desnecessária aos militares. 

No comício do Rio de Janeiro aconteceu um fato inédito. A TV Manchete e a 

TV Bandeirantes já vinham transmitindo os atos públicos pró-diretas desde o início 

da campanha. A novidade ficou por conta da Rede Globo, que, a cada dez minutos 

da programação, colocou no ar flashes locais de dois minutos mostrando a 

manifestação. “Os flashes passaram a ser transmitidos a todo o País a partir das 18 

horas, mas intensificaram-se entre as apresentações do „Jornal da Globo‟ (entre 20 

e 23 horas) porque nesse período falaram os líderes políticos nacionais” (FSP, 

1984x, p. 6). A TV de Roberto Marinho ainda “interrompeu a novela „Champanhe‟ e 

transmitiu o final do comício ao vivo para todo o Brasil” (FSP, 1984y, p. 4). 

A mudança de postura da Rede Globo em relação à campanha Diretas Já, 

segundo Clovis Rossi, deveu-se ao engajamento da emissora na campanha de 

Aureliano Chaves para a Presidência da República (ROSSI, 1984, p.7). Além disso, 

é importante destacar que a campanha havia se tornado fato jornalístico relevante e 
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a Rede Globo, como a maior emissora de televisão do país, não podia simplesmente 

ignorá-la, como afirma Armando Nogueira, diretor de jornalismo da Globo, no 

documentário produzido pela BBC de Londres, “Além do Cidadão Kane”8. 

O comício teve início às 16h10. Foram vários oradores, entre eles Heráclito 

Fontoura Sobral Pinto, advogado, católico fervoroso, que durante o Estado Novo 

(1937-1945) defendeu Luís Carlos Prestes, mas participou da “Marcha da Família 

com Deus pela Liberdade, que celebrava a queda de João Goulart” (VEJA, 1984h, p. 

22-31), e, no ato público falou em defesa das eleições diretas. 

Estendida à frente do palanque armado junto à Igreja da Candelária, a 
imensa multidão viu surgir ao microfone um homem de terno preto e 
cabelos brancos, curvado por 90 anos de vida e muitas lutas, e ouviu, 
multiplicada pela aparelhagem de som espalhada por dezenas de postes, a 
ordem emitida pela voz trêmula: “Peço silêncio para falar. Quero falar à 
nação brasileira”. A multidão calou-se, e, nos 5 minutos seguintes, 
acompanharia emocionada o discurso do advogado Heráclito Fontoura 
Sobral Pinto. “Este movimento não é contra ninguém. Este movimento é a 
favor do povo”, disse Sobral Pinto, que arrancaria aplausos generalizados e 
algumas lágrimas da plateia ao repetir o Artigo 1º da Constituição brasileira: 
“Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido” (Ibidem, p. 22-31). 

A presença de Sobral Pinto no ato público das diretas, no Rio de Janeiro, 

ilustra bem a direção impressa à campanha pela oposição burguesa. Aquele que 

havia participado da marcha contra o comunismo podia, agora, discursar em favor 

do pleito direto. O perigo vermelho estava afastado da campanha e todos que 

apoiassem a causa das diretas seriam bem vindos, desde que se mantivessem 

dentro da ordem; críticas ao governo Figueiredo até eram toleradas, às vezes nem 

isso, mas nada de tocar em questões estruturais do sistema capitalista, pois tudo se 

resumia à mudança do regime político. 

O narrador esportivo Osmar Santos e a atriz Christiane Torloni revezavam-se 

na animação da multidão nos espaços de tempo entre os discursos dos oradores, 

que foram muitos. Como nos comícios anteriores, a imprensa deu destaque para os 

governadores presentes. 

                                                           
8
 Beyond Citizen Kane (Muito Além do Cidadão Kane, no Brasil) é um documentário televisivo 

britânico, de Simon Hartog, exibido em 1993 pelo Channel 4,
[1]

 emissora pública do Reino Unido. O 
documentário mostra as relações entre a mídia e o poder do Brasil, focando na análise da figura de 
Roberto Marinho.

[2][3]
 Embora o documentário tenha sido censurado pela justiça, a Rede Record 

comprou os direitos de transmissão exclusiva, por 20 mil dólares, do produtor John Ellis. Disponível 
em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Beyond_Citizen_Kane> Acesso em 25/01/2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Document%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Simon_Hartog
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Channel_4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Beyond_Citizen_Kane#cite_note-Estad.C3.A3o-0
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Marinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Beyond_Citizen_Kane#cite_note-ADQUIRIU-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Beyond_Citizen_Kane#cite_note-ADQUIRIU-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Record
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_americano
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José Richa, do Paraná (“O povo está muito mais preparado para votar que o 
espúrio Colégio Eleitoral”), Gérson Camata (“Essa multidão inviabilizou de 
vez a possibilidade de que o próximo presidente da República não nasça do 
coração do povo”), Tancredo Neves (“Estão querendo fazer deste País uma 
democracia sem povo e sem voto”), Franco Montoro (“o povo brasileiro não 
tolera que o País continue tutelado pelo regime arbitrário instalado no poder 
há 20 anos. O povo acabou com a tortura e a censura: agora vai acabar de 
vez com a ditadura”) (FSP, 1984z, p.1). 

O ex-governador de Pernambuco e deputado federal (PMDB-PE) à época da 

campanha, Miguel Arraes, também foi destacado pela imprensa. Em seu discurso 

afirmou que: ”o povo brasileiro, pela primeira vez depois da campanha do petróleo, 

vem à praça em defesa de uma tese cívica que há de ser encampada dia 25 pelo 

Congresso Nacional” (FSP, 1984aa, p. 5). 

Em todos os comícios anteriores, a imprensa deu destaque, também, ao 

discurso de Lula. Nas matérias relacionadas ao comício do Rio não há menção ao 

discurso do presidente do PT. A Folha limitou-se a dizer que Lula foi um dos mais 

ovacionados no ato público. Já a Veja mostrou uma foto de Lula ao lado da filha do 

ex-presidente João Goulart, Denise Goulart. A única citação do discurso de Lula 

encontra-se na Revista Isto É, reproduzida por Domingos Leonelli e Dante de 

Oliveira. 

Quando o presidente nacional do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi 
anunciado, o povo delirou. Em seu discurso, Lula lembrou Jango, para 
alegria de Denise Goulart, a linda filha do ex-presidente, ao seu lado no 
palanque. Lula disse ainda que o presidente Figueiredo, quando “está fora 
do país, fala coisas melhores do que faz aqui”. Coincidentemente, no outro 
dia chegaria a notícia de que o presidente teria afirmado no Marrocos que, 
se estivesse no Rio, seria o milionésimo primeiro do comício (LEONELLI & 
OLIVEIRA, 2004, p. 490). 

Provavelmente a falta de destaque ao discurso de Lula deve-se às suas 

divergências com Brizola. Como demonstrado anteriormente, o governador do Rio 

tomou todos os cuidados possíveis para que os pronunciamentos não atacassem a 

pessoa do Presidente da República e os militares. E, como se sabe dos discursos de 

Lula nos comícios que precederam o do Rio de Janeiro, o alvo preferencial do ex-

metalúrgico eram aqueles a quem Brizola tentava preservar. 

Dante de Oliveira diz que foi “barrado no baile”, pois não foi reconhecido na 

entrada do palanque, sendo socorrido por Fafá de Belém, que informou aos 

seguranças que ele, Dante de Oliveira, era seu percussionista e, assim, o autor da 
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emenda constitucional que seria votada em 25 de abril conseguiu subir ao palco. 

Dante de Oliveira acabou recebendo um “prêmio” do governador do Rio de Janeiro, 

como conta o próprio Brizola em entrevista concedida a Domingos Leonelli e Dante 

de Oliveira: 

Eu até fui quem o levou para falar no comício. O dr. Ulysses não autorizou a 
presença dele na lista dos oradores. Eu é que o encontrei ali, peguei-o pelo 
braço e o apresentei. Vamos ouvir umas palavras do autor da emenda 
Dante de Oliveira. Dr. Ulysses, Tancredo, estavam todos ali (Ibidem, p. 
491). 

“Barrado no baile”, mesmo, foi Luís Carlos Prestes. Em entrevista à Folha, o 

líder comunista afirmou: “Deixei de ir por uma razão bem simples, que é a de não 

concordar com a conotação anticomunista que o Brizola deu ao comício, proibindo 

espaços aos partidos clandestinos” (FSP, 1984ab, p. 6). 

O episódio é interessante, pois, em 1978, quando o governo Geisel permitiu a 

volta dos exilados políticos, Leonel Brizola, Miguel Arras e Luís Carlos Prestes foram 

proibidos de voltar ao Brasil, pois os três personagens eram vistos como os 

principais subversivos pelos militares. Brizola e Arraes eram assim considerados por 

terem apoiado o governo de João Goulart e Prestes porque era Secretário Geral do 

PCB. Eles só retornaram ao país quando foi aprovada a lei da anistia em 1979. 

Brizola e Arraes demonstraram que os militares não tinham motivos para se 

preocuparem, pois o primeiro fundou o PDT e o segundo entrou para o PMDB, 

ambos partidos da oposição burguesa, que, como já se demonstrou neste trabalho, 

esmeraram-se em não assustar os militares e os capitalistas, mantendo a campanha 

Diretas Já dentro dos limites da ordem burguesa. Foi por isso que o governador do 

Rio de Janeiro barrou Prestes e os partidos comunistas, pois, ao contrário de Brizola 

e Arraes, que apesar das desconfianças dos militares, estavam integrados à 

oposição burguesa, Prestes manteve-se comunista, defendendo a subversão da 

ordem capitalista. 

O governador do Rio de Janeiro, em seu discurso, exortou os presentes a 

prepararem o título de eleitor, pois logo votariam para Presidente da República. E 

concluiu: “E vamos eleger alguém que responda às aspirações de mudanças que o 

povo brasileiro exige. Queremos eleições para a mudança dos homens, dos 
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métodos e de orientação do governo deste país. Queremos um estado de Direito 

Legítimo” (FSP, 1984ac, p. 5). 

Foi, até então, a maior manifestação popular da história brasileira, como 

mostra a foto 5. Mais de um milhão de pessoas compareceram ao ato público e, 

como nos anteriores, a Folha de S. Paulo, os políticos e empresários, comemoraram 

a ordem e o pacifismo dos presentes. A foto 5 mostra a Candelária totalmente 

tomada pela multidão. 

 

Foto 5: Hipólito Pereira. Comício pró-diretas, Candelária, Rio de Janeiro - RJ, 10 de abril de 
1984. Disponível em: http://www.historiabrasileira.com/brasil-republica/diretas-ja/. Consultado 
em: 23/12/2011. 

O comício agradou também ao governo. O secretário de imprensa, João 

Batista Corrêa, informou que o vice-presidente em exercício, Aureliano Chaves, 

“ficou muito satisfeito por tudo ter transcorrido com tranquilidade. Ele gostou muito 

porque o comício foi ordeiro” (FSP, 1984ad, p. 7). Os militares estavam 

despreocupados. Segundo reportagem da Folha, o ministro da Aeronáutica, 

Brigadeiro Délio Jardim de Matos, afirmou que “Pelo que fui informado não há 

bandeiras vermelhas nos comícios pelas diretas já, no Rio” (FSP, 1984ae, p. 5). 

Aconteceu apenas um pequeno “incidente”. 

Houve um problema, que exigiu a intervenção da PM; mas nem isso foi 
suficiente para criar tensão: o Alicerce da Juventude Socialista (movimento 
político de esquerda radical) havia estendido uma imensa faixa em frente ao 
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palanque, propondo greve geral para o dia da votação da emenda Dante de 
Oliveira. O governador Leonel Brizola pediu três vezes que o grupo a 
retirasse; na quarta vez, a PM interveio, arrancando a faixa. Os policiais 
foram agredidos, manifestantes de outras alas os defenderam e, 
aproveitando a oportunidade, rasgaram a faixa; e tudo terminou por aí (FSP, 
1984z, p. 1). 

Pela entrevista concedida por Brizola a Domingos Leonelli apresentada 

anteriormente, ficou claro que Brizola havia convocado os militantes do PDT para 

garantir a “segurança” do comício. Segurança, para o governador do Rio, significava 

que tudo deveria transcorrer como ele havia programado, nenhum deslize seria 

tolerado. Aqueles que saíssem da “linha” seriam “convidados” a se retirarem do 

recinto, ou seja, o “exército brizolista” estava autorizado a retirá-los do comício, 

mesmo que fosse preciso o uso da força, que foi o que os correligionários de Brizola 

fizeram ao espancar os militantes da tendência Alicerce da Juventude Socialista.  

A greve geral foi proposta por Jair Meneguelli, presidente da CUT, e por 

Joaquinzão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, na reunião da 

executiva do Comitê Nacional Suprapartidário Pró-Diretas, realizada no dia 4 de abril 

na Câmara dos Deputados, e foi prontamente aprovada (LEONELLI & OLIVEIRA, 

2004). 

Segundo o jornal Em Tempo, a proposta de greve geral já havia sido feita 

“pela CUT e reafirmada publicamente por Jair Meneguelli”, mas não ganhou força. 

Para que a greve geral fosse realizada seria necessário agitar a proposta “em todos 

os comícios, sua necessidade ser a cada momento demonstrada” (EM TEMPO, 

1984c, p. 3). 

O jornal já havia afirmado anteriormente que o PT não poderia ceder às 

pressões e se enquadrar na campanha Diretas Já nos moldes em que a oposição 

burguesa a vinha conduzindo. A agitação da greve geral nas bases sindicais e nas 

do partido seria uma estratégia que poderia não só marcar posição diferente do PT, 

mas também tentar mudar os rumos da campanha, agitando a greve geral nos 

comícios. Entretanto o próprio PT abandonou a proposta, preferindo manter a 

unidade com a oposição burguesa. 

Mesmo aprovada pela executiva do comitê suprapartidário, a proposta de 

greve geral não era consenso entre os partidos políticos e as entidades que 
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compunham o comitê. As discordâncias ficaram patentes logo na saída da reunião 

que aprovou a greve geral. Na plenária que aconteceu logo após a reunião do 

comitê suprapartidário, com 180 entidades sindicais, o presidente da OAB, Mário 

Sérgio Duarte, transformou a proposta de greve geral em uma “vigília cívica”; para 

ele, seria “algo como o que sucede nos dias de jogos da Seleção na Copa do 

Mundo, quando todos acompanham o jogo através do rádio e da televisão” (VEJA, 

1984i, p. 20-23). 

Não foi só o presidente da OAB que se apressou para transformar a proposta 

de greve geral em “vigília cívica”. Ayrton Soares, deputado e líder do PT, afirmou na 

tribuna da câmara que havia um mal entendido e que a proposta aprovada era de 

uma vigília cívica nos próprios locais de trabalho e não de greve geral com 

paralisação de todos os trabalhadores no dia 25 de abril (O GLOBO, 7 abr, 1984b). 

O fato é que a proposta de greve geral foi abandonada, inclusive por seus 

proponentes Jair Meneguelli e Joaquinzão e nem mesmo a proposta de vigília cívica 

pôde ser concretizada, pois o governo proibiu a transmissão da votação da emenda 

Dante de Oliveira pelas emissoras de rádio e televisão. 

O governador do Rio de Janeiro exigia a volta do “estado de direito legítimo” e 

a faixa propondo greve geral foi retirada à força pela Polícia Militar. Contradição? 

Entendemos que não. A oposição burguesa, que vinha lutando pelo fim da censura e 

pelo restabelecimento da liberdade de expressão, dava mostras de que essas 

liberdades deveriam submeter-se à regra do jogo democrático burguês brasileiro e 

deixava claro: nada que pudesse afetar o rumo “pacífico e ordeiro” da transição 

brasileira seria tolerado. 

Como já dito anteriormente, a oposição burguesa liderada pelo PMDB e PDT 

buscava a instituição do voto direto para a Presidência da República, objetivando a 

mudança do regime ditatorial para o regime democrático burguês, mas não podia 

tolerar manifestações que pudessem pôr em perigo a condução do processo, pois o 

objetivo dos partidos e políticos burgueses era chegar ao governo e, para tanto, 

estes precisavam demonstrar à classe dominante brasileira e internacional que eram 

confiáveis, que podiam conduzir a transição e posteriormente as políticas de Estado 

sem pôr em risco os negócios privados. 
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2.2.7 São Paulo: o maior comício da história brasileira 

 

A próxima parada dos comícios monstros seria na cidade de São Paulo. Mas 

antes, em Porto Alegre, a manifestação pró-diretas reuniu 200 mil pessoas e, em 

Goiânia, cidade onde tudo começou, os 250 mil manifestantes exigiam eleições 

diretas imediatamente. 

O comício de São Paulo era muito aguardado, pois, depois de Belo Horizonte 

e Rio Janeiro, os organizadores da campanha Diretas Já sentiam que a 

manifestação de São Paulo seria ainda maior e que a grandeza do comício podia 

alterar a correlação de forças dentro do Congresso Nacional. Fernando Henrique 

Cardoso já havia anunciado essa mudança na correlação de forças a partir do 

comício do Rio de Janeiro. Para o sociólogo e senador, a campanha Diretas Já 

transformara-se na ação “de um povo que força as elites a um comportamento mais 

responsável” (CARDOSO, 1984, p. 2). Responsável, para ele, significava defender 

as eleições diretas. 

Domingos Leonelli e Dante de Oliveira também consideravam que o comício 

do Rio de Janeiro já havia produzido mudanças na “correlação de forças da política 

brasileira”. Para os autores de Diretas já: 15 meses que abalaram a ditadura: 

A primeira [mudança] foi, sem dúvida, a decisão do governo de apressar o 
envio ao Congresso da Emenda Figueiredo, que propunha eleições diretas 
para 1988. A segunda dessas alterações foi a completa integração de 
Brizola na campanha. E a terceira, revelada no pedido para transmitir ao 
vivo a votação das Diretas, foi a posição da Rede Globo (LEONELLI & 
OLIVEIRA, 2004, p. 495). 

A decisão de Figueiredo de enviar uma emenda constitucional relativa às 

eleições diretas para presidente foi uma tentativa do governo e das lideranças 

pedessistas, no sentido de dar uma alternativa, aos possíveis dissidentes do partido, 

à emenda Dante de Oliveira, já que havia muita especulação em relação ao número 

de parlamentares do PDS que votariam na emenda oposicionista. Segundo a Folha, 

[...] avaliações feitas ontem [10 de abril] no Congresso, o grupo de 
deputados pedessistas dispostos a apoiar as eleições presidenciais diretas 
já passa de setenta. Para que a emenda Dante de Oliveira seja aprovada na 
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Câmara, são necessários, além dos 244 votos das oposições, 76 do PDS 
(FSP, 1984af, p.7). 

Especulação, porque não se tinha certeza de que os parlamentares 

pedessistas pró-diretas votariam a favor da emenda Dante de Oliveira, pois os 

deputados e senadores do Grupo Pró-Diretas eram pressionados pelas lideranças 

do partido e pelo governo para votarem contra a emenda que restabelecia eleições 

diretas para 15 de novembro de 1984. Também porque esse grupo havia formulado 

e entregue uma proposta própria de emenda constitucional para o presidente do 

PDS, senador José Sarney. O governo tinha razões para se preocupar, pois, se as 

especulações fossem confirmadas, a oposição estaria muito próxima de alcançar o 

quórum necessário para aprovar a emenda Dante de Oliveira. Vem daí a estratégia 

do governo de enviar sua proposta de emenda constitucional propondo eleições 

diretas para 1988, numa clara tentativa de atrair os dissidentes ou, no mínimo, 

rachar o Grupo Pró-Diretas. Figueiredo anunciou o envio de sua emenda 

constitucional em rede nacional de TV, às 20h30, no horário final do comício de São 

Paulo, a maior manifestação popular da história brasileira (FSP, 1984ag, p. 1). 

Oposição e governo esperavam ansiosos a realização do comício de São 

Paulo. Os oposicionistas, mais otimistas, achavam que uma manifestação igual ou 

maior que o ato público do Rio de Janeiro poderia alterar, definitivamente, a 

correlação de forças no Congresso Nacional, fazendo com que mais parlamentares 

do PDS votassem a favor da emenda Dante de Oliveira. O governo, que já vinha 

preparando medidas de emergência, aguardava os desdobramentos do comício 

para tomar a decisão final. 

A organização do comício de São Paulo, realizado em 16 de abril de 1984, 

seguiu o mesmo ritual das grandes manifestações anteriores. Assim como Tancredo 

Neves, governador de Minas Gerais, Franco Montoro, governador de São Paulo, 

informou que não participaria diretamente da organização do ato público. Montoro 

tinha a preocupação de que o comício não tivesse a grandeza esperada e, também, 

não queria deixar transparecer a utilização da máquina do Estado para a 

organização do comício. 
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Entretanto o governador fez totalmente o contrário daquilo que havia 

afirmado. Participou diretamente da organização do ato público ou ordenou que seus 

assessores o fizessem. 

A preparação do comício começou muito antes do dia 16. No dia 22 de 

março, o Comitê Estadual Pró-Diretas definiu a estratégia de convocação para o ato 

público. Ficou definida a confecção de “Cartazes, painéis, adesivos, faixas e outras 

formas de propaganda” (FSP, 1984ah, p. 5). Os detalhes do evento ficaram para ser 

resolvidos nas reuniões seguintes do comitê, “mas desde já os partidos de oposição 

estão mobilizados para cumprir uma intensa programação de pequenas 

manifestações preparatórias da passeata” (Ibidem, p. 5). 

No dia 11 de março, a Folha informava que a reunião que aconteceria às 19 

horas daquele dia, entre entidades e partidos pró-diretas, seria a arrancada final 

para a organização do comício a ser realizado no dia 16 de abril. A reportagem 

informa, ainda, que “Continuam as panfletagens em vários pontos da capital e a 

partir de hoje serão colocadas na cidade 100 faixas pedindo diretas já e chamando 

para a passeata. [...] A propaganda via TV iniciará nesta sexta-feira” (FSP, 1984ai, p. 

7). 

Novamente, por ordem do governador, o transporte público foi gratuito no dia 

do comício. Foram remanejadas várias linhas de ônibus para facilitar a chegada dos 

manifestantes ao ato público, marcado para começar às 17 horas na Praça da Sé, 

seguindo em passeata até o Vale do Anhangabaú. 

No dia anterior ao comício, o jornalista da Folha Marcos Aidar descreveu 

como seria a organização da manifestação. Um comitê estabelecido na Assembleia 

Legislativa de São Paulo comandou a organização do ato público, “com a 

mobilização de dezenas de entidades de bairros e de profissionais” (AIDAR, 1984, p. 

5). O orçamento foi de, aproximadamente, 50 milhões de cruzeiros, somente da 

arrecadação concentrada no comitê executivo estabelecido na Assembleia 

legislativa. “O dinheiro veio da venda de mais de 3.000 camisetas, 40.000 botões, 

20.000 fitas, 10.000 bandeirolas, bailes, leilões de obras de arte doadas e 

contribuições em dinheiro dos quatro partidos oposicionistas e das entidades” 

(Ibidem, p. 5). Como se demonstrou anteriormente, tendo por base a entrevista de 
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Mauro Motoryn a Domingos Leonelli e Dante de Oliveira, o dinheiro para a 

realização dos comícios pró-diretas vinha, também, das agências de propaganda 

que tinham contratos com os governos peemedebistas. 

Uma caravana de, aproximadamente, 500 ônibus chegou do interior e da 

Grande São Paulo para participar da manifestação. 

Mais de 100 artistas concentraram-se na Praça da Sé, entre eles: Milton 

Nascimento, Osvaldinho do Acordeon, Jessé, Paulinho Nogueira, João Nogueira, 

Alcione, Fafá de Belém, Martinho da Vila, Tânia Alves, Renato Teixeira, Valter 

Franco e Abílio Manoel (Ibidem, p. 5). 

A passeata principal saiu da Praça da Sé e encontrou-se com outras ao longo 

do caminho até o Anhangabaú. Mulheres do movimento pró-diretas, saindo do Largo 

São Francisco, “levar[am] lenços, flores e cantar[am] uma paródia da marchinha 

„Mamãe que quero‟: „Mamãe eu quero, mamãe eu quero votar, mamãe eu quero 

votar. Num presidente, num presidente, num presidente sem regime militar‟” (Ibidem, 

p. 5). Entidades de classes e movimentos sociais programaram sua saída de outras 

partes da cidade, encontrando-se pelo caminho com a passeata iniciada na Sé: 

professores (Praça Roosevelt); Movimento Negro (Praça da Liberdade e Parque 

Dom Pedro); UNE (Zona Leste, Maria Antônia e Largo de Moema), entre outros.  

 

Foto 6: Comissão de frente da passeata da Praça da Sé até o Vale do Anhangabaú, onde 
aconteceu o comício pró-diretas, São Paulo-SP, 16 de abril de 1984. Disponível em: 

http://virtualiaomanifesto.blogspot.com/2009/06/diretas-ja-quando-o-povo-voltou-as-ruas.html. 
Consultado em: 23/12/2011. 
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No trajeto da Praça da Sé até o Vale do Anhangabaú, os manifestantes 

percorreram 1.200 metros. “A comissão de frente, formada por políticos, 

governadores e artistas, não conseguiu chegar até a praça da Sé e juntou-se ao 

cortejo diante da Secretaria da Cultura do Estado, na rua Libero Badaró” (FSP, 

1984ak, p. 8). A foto 6 mostra a comissão de frente, aparecendo em primeiro plano: 

Leonel Brizola, Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro, entre outros 

que não aparecem na foto, como: Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dante de 

Oliveira. O percurso: Rua Benjamin Constant, Largo São Francisco, Praça do 

Patriarca, Viaduto do Chá. Quando a passeata chegou ao Teatro Municipal (Praça 

Ramos de Azevedo), a Orquestra Sinfônica de Campinas, sob a regência do 

maestro Benito Juarez, executou a “Sinfônica das Diretas”. Depois seguiu pela Rua 

Conselheiro Crispiniano, Avenida São João e Vale do Anhangabaú, onde as 

“principais estrelas” do comício foram levadas de carro até a passarela de pedestres, 

que fica sob o Viaduto do Chá e serviu de palanque para o comício (AIDAR, 1984, p. 

5). 

Os principais organizadores do ato público ficaram muito satisfeitos com o 

resultado da manifestação. Segundo José Dirceu, do PT, Mauro Motoryn, do PMDB, 

Maria Helena Gregori, do PMDB, Jairo Moura, do PDT e o Secretário da Cultura do 

Estado, Jorge Cunha Lima, não aconteceu nenhum incidente que atrapalhasse a 

manifestação, “a estimativa do comitê era de que 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas 

tinham participado do ato. O governador Leonel Brizola disse o mesmo quando 

deixou a passeata” (FSP, 1984ak, p. 8). 

Antes do início do comício, o locutor Osvaldo Maciel animou os presentes no 

Vale do Anhangabaú, “perguntando: Diretas quando? Já – Respondeu o coro. E 

entoou em seguida dois estribilhos clássicos: „Um, dois, três, quatro, cinco, mil, 

queremos eleger o presidente do Brasil‟ e „um, dois, três, Maluf no xadrez (ROSSI, 

1984a, p. 6). 

A Orquestra Sinfônica de Campinas tocou a “Sinfonia da Vitória”, de 

Beethoven. Houve samba cantado por Beth Carvalho. O comício contou com a 

presença dos jogadores do Corinthians: Vladimir, Junhinho, Casa Grande e 

Sócrates. O Doutor ou Magrão, como era mais conhecido, levou a multidão ao 

delírio, quando anunciou que não sairia do Brasil (o jogador tinha proposta para 
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jogar na Itália) caso a emenda Dante de Oliveira fosse aprovada no Congresso 

Nacional (Ibidem, p. 6). Sócrates ainda “comandou, ao microfone, a cantoria coletiva 

de „Caminhando9‟, espécie de hino não-consagrado da campanha das diretas” 

(Ibidem, p. 6). 

Às 19h45 o locutor oficial das diretas, Osmar Santos, dava início ao comício. 

Segundo a Folha, foram muitos momentos emocionantes: a chegada ao palco de um 

boneco gigante do senador Teotônio Vilela (PMDB-GO), ao som da música o 

Menestrel das Alagoas; Fafá de Belém soltando uma pomba branca; a Orquestra 

Sinfônica de Campinas tocando a Quinta Sinfonia de Beethoven, entre outros. 

Uma bela ilustração do que vimos argumentando até agora em relação à 

forma como foi conduzida a campanha é a cantoria dos professores da rede 

estadual de São Paulo, os quais estavam em greve, mas abriram mão de protestar 

contra o governador Franco Montoro, em nome das diretas. Os docentes, 

“obedeceram às diretrizes do comando de greve, integrado pelas entidades 

representativas dos professores, diretores e supervisores, e não gritaram slogans 

nem empunharam faixas sobre suas reivindicações salariais” (FSP, 1984aj, p. 10) e, 

ainda, adaptaram as músicas que vinham cantando nas suas assembleias e 

passeatas. 

“É diferente, é diferente/ quero votar pra presidente”, “Não, não/ ao colégio 
do João”, “Diretas já, diretas já/ o professor também quer votar”, “É imoral, é 
imoral/ esse Colégio Eleitoral” e “Mamãe eu quero, mamãe eu quero votar, 
num presidente, num presidente que não seja militar” (Ibidem, p. 10). 

A palavra de ordem mais “radicalizada” entoada pela multidão durante a 

passeata e o comício foi: “fora Rede Globo, o povo não é bobo”. A emissora de 

televisão só não foi mais hostilizada do que o Colégio Eleitoral, centro das atenções 

da maioria dos brasileiros naquele momento. 

Abaixo, a foto 7 mostra a preferência pelo amarelo de parte dos 

organizadores e o vermelho das bandeiras dos partidos de esquerda: PT, PCB e 

PCdoB. 

 

                                                           
9
 Referência à música “Para não dizer que não falei das flores”, do cantor e compositor Geraldo 

Vandré, mas conhecida como “Caminhando e cantando”. 
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Foto 7: Autor: Juca Martins. Comício pró-diretas, Vale do Anhangabaú, São Paulo-SP, 16 de 
abril de 1984. Disponível em: 

http://www.pulsarimagens.com.br/details.php?tombo=124076&search=PA&ordem_foto=385&t
otal_foto=615. Consultado em: 23/12/2011. 

Esse colorido não foi suficiente para calar o anticomunista Romeu Tuma. O 

Superintende Regional da Polícia Federal afirmou que “O verde do vale do 

Anhangabaú foi coberto pelo vermelho das bandeiras dos partidos de esquerda”. 

Para ele, a presença de tantas bandeiras vermelhas demonstrava a “capacidade de 

mobilização do Partido dos Trabalhadores e do Partido Comunista do Brasil” (FSP, 

1984al, p. 10). Tuma estava encarregado de repassar as informações “à 

Superintendência Geral da PF, em Brasília, ao Ministério da Justiça e a outros 

órgãos do governo federal” (Ibidem, p. 10). Seu anticomunismo empedernido 

contribuía para que o governo definisse as medidas de emergência que seriam 

aplicadas no dia da votação da emenda Dante de Oliveira. 

Entre os oradores, destaque para: Brizola, Lula, Tancredo Neves, Franco 

Montoro e Ulysses Guimarães. 

Leonel Brizola começou seu discurso anunciando à multidão que o Presidente 

João Batista de Figueiredo tinha enviado, naquele momento, uma emenda 

constitucional prevendo eleições diretas para 1988. Segundo Clóvis Rossi, foi a 

maior vaia já ouvida em praça pública no Brasil, “acompanhada de milhares de 

http://www.pulsarimagens.com.br/details.php?tombo=124076&search=PA&ordem_foto=385&total_foto=615
http://www.pulsarimagens.com.br/details.php?tombo=124076&search=PA&ordem_foto=385&total_foto=615
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braços acenando em forma de „não‟. E quando, enfim, cessaram as vaias, emergiu o 

coro já tradicional: „diretas já‟” (ROSSI, 1984a, p. 6). 

Em seu discurso, Lula também atacou a proposta de Figueiredo, afirmando 

que “o povo brasileiro já não suportaria mais quatro anos de governo biônico”. Em 

resposta ao General Rubem Ludwig, que fez parte da comitiva de Figueiredo em 

Madri e afirmou que o país caminhava para a baderna, o presidente nacional do PT 

afirmou: “Não é baderna, não, general. A baderna está no Colégio Eleitoral”. Lula 

aproveitou, ainda, para mandar um recado para os setores da oposição burguesa 

que pretendiam negociar a sucessão de Figueiredo. “A oposição [...] não tem o 

direito de trair o povo. Não iremos negociar a decência e a hombridade do povo 

Brasileiro” (Ibidem, p. 6). 

O governador de Minas Gerais foi recebido com vaias, mas estas logo foram 

“sepultadas pela voz de Tancredo dizendo que o calor da manifestação „há de 

penetrar no Congresso Nacional‟, pedindo a renúncia dos deputados que não se 

sensibilizaram com a campanha, „porque estão traindo o povo‟” (Ibidem, p. 6). 

Chegou a vez de Franco Montoro falar. As vaias voltaram misturadas a 

aplausos. O governador de São Paulo apressou-se a apresentar o deputado Dante 

de Oliveira, e o anúncio da presença daquele que apresentou a emenda na Câmara 

dos Deputados arrefeceu as vaias e todos unidos ouviram Montoro: 

[...] anunciar as três medidas decididas pelos prefeitos, para 
prosseguimento da campanha das diretas: todas as Câmaras Municipais do 
país estão sendo convocadas a uma vigília cívica no dia 25, todas as praças 
públicas do país terão seu “placar das diretas” e haverá “serenata das 
diretas”, na porta dos deputados que vão votar no dia 25 (Ibidem, p. 6). 

Ulysses Guimarães, último orador, assim como Brizola e Lula, criticou o 

Presidente da República pelo envio da emenda constitucional ao Congresso 

Nacional prevendo eleições diretas para 1988. Para o presidente nacional do PMDB, 

a proposta de Figueiredo 

[...] demonstraria “mais uma vez, a diferença e separação entre o povo e o 
Estado, entre o povo e o Poder. Enquanto Figueiredo dirá que a eleição 
direta será em 1988, a República verdadeira está aqui, afirmando que 
queremos a eleição já, a 15 de novembro, para presidente da República”. 
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Para Ulysses, a manifestação de ontem em São Paulo é a “verdadeira 
mensagem da República”, para enfatizar a sua tese de que uma separação 
nítida entre o povo e o Estado (Ibidem, p. 6). 

Como nos demais comícios, o ato público foi encerrado sob o canto do Hino 

Nacional Brasileiro. Com uma novidade. A multidão de mais de um milhão de 

pessoas cantou, seguindo a Orquestra Sinfônica de Campinas, sob a regência do 

maestro Benito Juarez. “Do céu caia papel picado, papel amarelo, a cor das diretas, 

brilhando à luz dos holofotes. No Vale do Anhangabaú, muita gente chorou” (FSP, 

1984al, p. 1). Os discursos e as entrevistas concedidas posteriormente davam como 

certa a aprovação da emenda Dante de Oliveira pelo Congresso Nacional no dia 25 

de abril. Foi com esse sentimento que a maioria dos anônimos que estiveram 

presentes retornou aos seus lares. 

 

2.2.8 Reação do governo garante tranquilidade para votação contra as diretas 

 

A reação do governo ao comício de São Paulo chegou através de 

parlamentares do PDS, convocando as oposições para negociarem a questão, no 

Congresso Nacional, levando em consideração a emenda constitucional de 

Figueiredo.  O líder do governo no senado, Aloísio Chagas, afirmou que o 

Presidente da República “acenou claramente para um entendimento, a ser feito de 

forma muito ampla. Portanto, cabe às oposições descer do palanque e ir conversar 

no Congresso Nacional, onde as decisões serão adotadas” (FSP: 1984an, p. 11). 

Nelson Marchezan, líder do governo na Câmara dos Deputados, afirmou que 

considerava  

[...] a hipótese das diretas já bastante remota. E o presidente do PMDB, 
Ulysses Guimarães, parece considerar também. Afinal, ele disse no comício 
de Porto Alegre que vai emendar a proposta do governo. Ora, quem se 
propõe a emendar uma proposta depois de 25 de abril está admitindo duas 
coisas: primeiro, que a emenda Dante de Oliveira não passará. Segundo, 
que há uma emenda do governo. E eu digo que ela está aí para ser 
negociada (Ibidem, p. 11). 

O governo, através dos parlamentares do PDS, explorava as contradições 

das oposições e tentava canalizar a negociação para dentro do Congresso Nacional, 
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dando uma alternativa para os setores oposicionistas mais propensos à negociação, 

assim como para o Grupo Pró-Diretas pedessista. 

Figueiredo passou a pressionar pessoalmente os parlamentares pedessistas 

para convencê-los a votarem contra a emenda Dante de Oliveira. “Na terça-feira [17 

abril], interrompendo um longo jejum de audiências públicas do gênero, o presidente 

começou a receber no Palácio do Planalto parlamentares do PDS, para pedir-lhes 

apoio à sua emenda” (VEJA, 1984j, p. 24). 

No dia seguinte ao comício de São Paulo, a Folha anunciou que vários 

parlamentares seriam recebidos individualmente por Figueiredo. A escolha dos 

deputados e senadores que deveriam encontrar-se com o Presidente da República 

ficou a cargo do chefe do Gabinete Civil Leitão de Abreu. O alvo principal da 

campanha do governo contra a aprovação da emenda Dante de Oliveira eram os 

parlamentares pedessistas que haviam declarado apoio às eleições diretas para a 

sucessão de Figueiredo. 

Nos dias 17 e 18, estiveram com o presidente 10 deputados do grupo pró-
diretas. Alguns deles recuaram de sua posição inicial, como Francisco Erse 
(PDS-RO), e outros perderam a veemência com que defendiam as diretas 
já, caso típico de Israel Pinheiro Filho (PDS-MG), que tentou evitar a 
imprensa após o encontro. Como muitos deputados estão fora de Brasília, o 
telefone da Granja do Torto funcionou bastante ontem. Para a próxima 
segunda-feira mais sete deputados foram incluídos em sua agenda (FSP, 
1984ao, p. 7). 

O mesmo Israel Pinheiro admitia que a ofensiva de Figueiredo havia surtido o 

efeito esperado pelo governo. Segundo o deputado pedessista, o Grupo Pró-Diretas 

ficou reduzido a 30 parlamentares, 

[...] depois de ter chegado a 64 nomes certos. “Com as medidas de 
emergência, não há chances de a emenda Dante de Oliveira ser aprovada”, 
resignou-se o deputado Airton Soares, líder do PT. Soares vocalizava o 
que, reservadamente, vários parlamentares da oposição já admitiam (VEJA, 
1984j, p. 29). 

No dia 18 de abril, Figueiredo, utilizando-se do mecanismo constitucional, 

decretou a adoção das medidas de emergência, para vigorarem em Brasília e mais 

dez municípios de Goiás pelo prazo de 60 dias. O General Newton Cruz foi 

designado como executor das medidas, que proibiram reuniões públicas, 

suspenderam a liberdade de reunião e associação, permitiram intervenção em 
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sindicatos e entidades de classe e a busca e apreensão em domicílio, e autorizaram 

a censura prévia às emissoras de rádio e televisão, proibindo a transmissão ao vivo 

das votações no Congresso Nacional, entre outras. 

A estratégia do governo consistia em impedir manifestações públicas no dia 

25, bem como a transmissão ao vivo da votação da emenda Dante de Oliveira, para 

que os parlamentares do PDS não se sentissem pressionados a votar a favor das 

eleições diretas para a sucessão de Figueiredo. 

A adoção das medidas de emergência teve como pretexto a manifestação de 

4.000 mulheres diante do Congresso Nacional, no dia 17 de abril. Durante a 

manifestação, algumas atrizes e intelectuais, entre as quais Maitê Proença, Lucélia 

Santos e Ligia Fagundes Telles, pressionaram pessoalmente deputados e 

senadores do PDS. 

A atriz Lucélia Santos esteve particularmente malcriada. Entrou sem bater 
no gabinete de Nélson Marchezan, reclamando do que imaginou ser seu 
“sorriso irônico”, convidou-o a “descer do pedestal” e ficou com o ônus de 
ter faltado com a educação diante de um homem bem educado. Lucélia e 
suas parceiras também interpelaram com agressividade o senador Jorge 
Kalume, do PDS do Acre, e mulheres de parlamentares contrários à 
emenda Dante de Oliveira (VEJA, 1984j, p. 26). 

O relato feito a Figueiredo pelos generais Octávio de Medeiros e Danilo 

Venturini, além da pressão das mulheres sobre parlamentares pedessistas, dava 

conta da existência de muitas bandeiras vermelhas na manifestação, o que levou o 

Presidente da República a afirmar: “Isso não é possível, não permitirei que isso 

aconteça” (Ibidem, p. 26). 

As informações dos órgãos de inteligência do governo sobre o vermelho 

predominante nos comícios; a caravana para Brasília, proposta pela Frente 

Municipalista pelas Diretas, no dia da votação da emenda Dante de Oliveira; o relato 

dos generais a Figueiredo sobre a manifestação das mulheres diante do Congresso 

Nacional serviram como pretexto para o Presidente da República promulgar as 

medidas de emergência, que já estavam definidas muito antes do dia 17 de abril, 

como afirmou o General Octávio de Medeiros em entrevista concedida ao Jornal do 

Brasil (Ibidem, 26).  
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Havia uma queda de braços dentro do governo. Embora o chefe da Casa 

Civil, Leitão de Abreu, e o líder do governo, deputado Nelson Marchezan, 

combatessem “a emergência com a lógica da negociação política: seria um 

contrassenso sacar poderes excepcionais num momento em que o governo precisa 

do apoio da oposição para sua proposta de emenda constitucional” (Ibidem, p. 26),  

eles foram vencidos pelos “relatórios do general Octávio de Medeiros, prevendo 

confusão em Brasília”, somados ao alarmismo dos “presidentes da Câmara e do 

Senado, Flávio Marcílio e Moacyr Dalla, que em audiências separadas disseram ao 

presidente João Figueiredo que temiam não controlar uma invasão da casa” (Ibidem, 

p. 26). 

Para o presidente nacional do PMDB, a decretação de medidas de 

emergência visava “a provocar a oposição, tentando levá-la a uma reação de 

confronto”. Diante dos fatos, Ulysses Guimarães declarou: “a oposição não mudará 

seu comportamento na campanha pelas diretas-já e intensificará o trabalho de 

convencimento dos deputados e senadores do PDS para que votem favoravelmente 

à emenda Dante de Oliveira” (FSP, 1984ap, p.5). 

A oposição burguesa já havia determinado que não utilizaria qualquer método 

que pudesse assustar o governo, os militares e as classes dominantes, abrindo mão, 

inclusive, da greve geral proposta por Jair Meneguelli e Joaquinzão. Agora só lhe 

restava protestar com palavras, que demonstravam toda sua subserviência. A 

sequência da fala de Ulysses Guimarães é esclarecedora. 

Temos evitado as provocações. – Querem nos provocar, querem que 
mordamos a isca, como a traíra, que não morde o anzol por gula, mas por 
raiva. Mas nosso propósito é aprovar a emenda das diretas-já. Isso 
demonstra que queremos ordem no Congresso, e não tumulto. A obstrução 
de uma forma mais exaltada é para quando se quer recusar alguma coisa. 
Não vamos aceitar provocações. Não queremos expor as pessoas a esta 
violência que aí está. Criou-se, com essas emergências ditatoriais, um 
regime impossível, em que se pode prender, invadir domicílios, fazer 
intervenção em entidades, sem qualquer controle (Ibidem, p. 5). 

Em entrevista à Folha, o governador de Minas Gerais afirmou: “Lamento 

profundamente a adoção das emergências” (FSP, 1984aq, p. 18). Para Tancredo 

Neves, como não havia calamidade pública ou perturbação da ordem, as medidas 

de emergência eram inconstitucionais, pois somente nesses dois casos o Presidente 

da República poderia decretar tais medidas. 
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O PMDB convocou uma reunião de sua executiva para o dia 23 de abril, em 

Brasília, “com a presença de todos os governadores eleitos pelo partido, [para] exigir 

o cancelamento das medidas de emergência „para o restabelecimento do clima 

democrático no País‟” (FSP, 1984ar, p. 20), conforme confirmou o senador Fernando 

Henrique Cardoso. 

As principais lideranças do PMDB davam a entender que o Brasil já vivia sob 

o regime democrático, pois Fernando Henrique Cardoso exigia a volta da 

“normalidade democrática”, enquanto Ulysses Guimarães, sobre a adoção de 

medidas de emergência, declarava que “O que se verificou foi um ato brutal, 

característico de uma ditadura” (VEJA, 1984j, p. 24-29). O presidente nacional do 

PMDB, em discurso lido no Congresso Nacional, declarava ainda: 

Esta tribuna foi profanada e mutilada pelas medidas de emergência, que 
entre outras truculências proíbe o povo de ver e ouvir pela televisão e pelo 
rádio o que fazem, desfazem ou não fazem seus representantes sobre 
matéria vinculada à sua ruína ou salvação (FSP, 1984as, p. 1). 

A Folha noticiava no dia 25 que os parlamentares estavam sob censura. Para 

a direção do jornal, a proibição da transmissão, “dos debates, notícias, entrevistas e 

pronunciamentos que tenham relação, direta ou indiretamente com a tramitação de 

emendas à Constituição”, pelas emissoras de rádio e televisão, “implica, na prática, 

a revogação do art. 32 da Carta Constitucional, que declara invioláveis os 

parlamentares no exercício do mandato, „por suas opiniões, palavras e votos‟” (FSP, 

1984at, p. 2). 

Por que o espanto? O Brasil, em 1984, vivia sob o regime ditatorial e o 

governo utilizou os instrumentos políticos, ideológicos e repressivos que estavam à 

sua disposição. A oposição burguesa é que não teve disposição para enfrentar a 

ditadura, pois, para fazê-lo, teria que organizar milhões de brasileiros para 

marcharem sobre Brasília, como havia prometido Ulysses Guimarães no início da 

campanha Diretas Já. Mas isso não passava de bravata, já que a oposição burguesa 

fez de tudo para manter as multidões que lotaram as ruas e praças do Brasil dentro 

da ordem, e a ordem naquele momento estava dentro das regras do sistema 

capitalista e do regime ditatorial. 
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O PT respondeu às medidas adotadas pelo governo através de seu 

presidente nacional, que afirmou “que o governo „assinou o atestado de óbito do 

próprio regime‟ ao decretar as medidas de emergência”. Para Luís Inácio Lula da 

Silva, “O compromisso assumido em praça pública é maior que as medidas de 

emergência decretadas pelo governo” (FSP, 1984au, p. 7). Novamente Lula enviava 

um recado à oposição burguesa, exigindo a continuidade da campanha por eleições 

diretas, tentando impedir que o PMDB negociasse, com o governo e o PDS, a 

sucessão de Figueiredo via Colégio Eleitoral. 

A última “cartada” dos organizadores da campanha Diretas Já foi propor um 

“barulhaço” na noite do dia 24 de abril e uma vigília cívica como forma de pressionar 

deputados e senadores para votarem a favor da emenda Dante de Oliveira. A 

proposta era para que todos os comitês pró-diretas municipais organizassem um 

“barulhaço”. Também foi proposto que todas as pessoas, individualmente, 

participassem; valia de tudo: panelaço, buzinaço, apitaço, explosão de rojões, até 

dirigir-se à janela de casa ou apartamento e gritar – diretas já. As Igrejas poderiam 

badalar os sinos. Os portuários de Santos conseguiram que alguns navios 

apitassem suas sirenes. A Folha publicou: “No Rio de Janeiro, um milhão de 

cruzeiros10 em fogos serão queimados. Em São Paulo, o PMDB está vendendo 

rojões de três tiros na sede do partido [...] e recomenda a todos os seus filiados que 

adiram à noite do barulho” (FSP, 1984av, p. 4). 

A partir das 20 horas, na capital paulista, o “barulhaço” foi produzido por 

rojões, buzinas, panelas, sirenes, gritos, cantos etc. Os paulistanos ainda “piscaram 

as luzes das casas e edifícios, desfraldaram faixas, soltaram balões e foram às ruas 

e praças reafirmar sua esperança de que os deputados e senadores aprovem no 

Congresso Nacional a emenda Dante de Oliveira” (FSP, 1984aw, p. 10). Na Praça 

da Sé, 300 manifestantes reuniram-se e gritavam palavras de ordem e disparavam 

rojões em favor da campanha Diretas Já. Barulho de rojões estourando e buzinaço 

também foram ouvidos no Itaim Bibi, tradicional bairro da classe média paulista. Na 

Avenida Paulista, uma passeata alimentava a esperança da aprovação da emenda 

das diretas. 

                                                           
10

 Cruzeiro: moeda brasileira entre os anos 1970-1986. 
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No Rio de Janeiro, aconteceram passeatas na Zona Sul e nos bairros de 

classe média da Zona Norte, com buzinaço e queima de fogos. Na Cinelândia, dez 

minutos de foguetório. Manifestações, queima de fogos e discursos pró-diretas nas 

escadarias da Câmara Municipal, onde os presentes “cantaram o Hino Nacional, 

seguido de palavras de ordem e nova queima de fogos. Em muitos locais os 

manifestantes recusaram-se a dar entrevistas a repórteres da TV Globo” (FSP, 

1984ax, p. 10). 

O título da matéria da revista Veja, do dia 25 de abril, ilustrava como fora à 

noite anterior: O país unido pelo barulho. Com batidas em panelas, buzinas e rojões, 

o Brasil pediu em coro as diretas já (VEJA, 1984k, p. 24). 

A Folha noticiava: Votação é hoje, mas Brasília aprovou ontem as diretas. O 

articulista do jornal, Carlos Brickmann, afirmou em seu artigo, cujo título foi 

destacado acima, que 

[...] a população de Brasília começou a tocar a buzina de seus carros, 
aprovando por sonora maioria a emenda das diretas. Na mesma hora, as 
tropas do general Newton Cruz cercavam o Congresso Nacional e o 
presidente Figueiredo descia a rampa do Palácio do Planalto. Todos, 
Presidente, general e tropas, ouviram o clamor da cidade: as buzinas 
contínuas duraram 40 minutos, um barulho de enlouquecer, e, esparsas, 
invadiram a noite, sem que ninguém reclamasse. Coisas das diretas: 
barulho também é democracia (FSP, 1984ay, p. 6). 

Além do “barulhaço”, o Comitê Suprapartidário Nacional Pró-Diretas propôs o 

uso da cor amarela no dia da votação da emenda Dante de Oliveira. O amarelo 

“esteve presente nos pára-brisas dos carros, nas fachadas dos edifícios e nas 

roupas – no dia [25 de abril], os deputados disputaram gravatas amarelas que 

estavam sendo vendidas no Congresso ao preço de 5 000 cruzeiros” (VEJA, 1984k, 

p. 24). 

O general Newton Cruz, responsável pelo Comando Militar do Planalto, 

executor das medidas de emergência, protagonizou um dos episódios mais hilários 

da noite do dia 24 de abril. Irritado com o buzinaço, que na capital federal teve início 

às 18h20, “tornou-se talvez o único general do mundo a promover uma guerra contra 

as buzinas, lançando-se contra os carros que buzinavam em frente ao Ministério do 

Exército, onde instalara seu PC, ou posto de comando” (Ibidem, p. 24). O general 
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montava seu cavalo branco e dava chibatadas nos carros dizendo: “buzina agora 

que eu quero ver” (VEJA, 1984l, p. 32). 

Como executor das medidas de emergência, o general Newton Cruz montou 

uma verdadeira praça de guerra em Brasília. Impôs revista de passageiros que 

chegavam à cidade já na segunda-feira, 23 de abril. Para impedir manifestação dos 

estudantes, mandou cercar a Universidade de Brasília. Comandou, pessoalmente, a 

“repressão a manifestações de estudantes da Escola Dom Bosco de Educação 

Física. „Acho bom vocês pegarem o primeiro ônibus e sumirem daqui‟, gritava, em 

meio às bombas de gás lacrimogêneo que seus homens atiravam”. Tentou impedir 

que integrantes da Frente Municipalista, liderados pelo vice-governador Orestes 

Quércia, visitassem o Memorial JK. A permissão só foi dada “depois de 

argumentarem que haviam comprado ingressos – e dois deles, Aristides Ribas de 

Andrade, prefeito de Cajamar, e Mauro de Camargo Taldi, vice-prefeito de Jundiaí, 

foram confinados no Hotel Eron por ordem do general Cruz” (Ibidem, p. 32). 

O general Newton Cruz ainda mandou montar barreiras nas ruas, ordenou o 

cerco do Congresso, no dia 24, pelas tropas militares, as quais só foram retiradas 

por volta das 21 horas, “após uma reunião dos três ministros militares, que decidiram 

atender aos insistentes apelos dos parlamentares para que o cerco fosse levantado” 

(ROSSI, 1984b, p. 1). 

No episódio mais controvertido, o general Newton Cruz interpelou os 

deputados federais Jacques D‟Ornellas (PDT-RJ) e Aldo Arantes (PMDB-GO), que 

escoltavam uma passeata de estudantes. O “diálogo” do general com os deputados 

demonstra toda a truculência do primeiro. 

- E o senhor, o que está fazendo aqui? – interpelou o general. 

- Eu sou deputado federal – replicou D‟Ornellas. 

- Mas o senhor não está no exercício de suas funções. Está aqui fazendo 
agitação, está aqui para fazer baderna. 

- Eu estou defendendo a democracia e a liberdade – insistiu o deputado. 

- Qual é o seu nome? – quis saber Cruz. 

- Ao ouvir de quem se tratava, exclamou: 

- Ah! Um comunista... 

- Eu sou um defensor da democracia – respondeu o deputado, erguendo o 
tom de voz. 

- Cala a boca! Cala a boca! – ordenou o general, enquanto desferia um soco 
no peito de D‟Ornellas. 

- Não calo não, general. Sou um deputado eleito pelo povo. E o senhor é 
um... 
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A esta altura, o deputado Aldo Arantes interveio e foi prontamente inquirido 
pelo general: 

- E o senhor, quem é? 

- Deputado Aldo Arantes. 

Ao ouvir o nome, Cruz convocou os soldados que o acompanhavam e 
informou: 

- Meus soldados, vejam aqui um comunista (VEJA, 1984l, p. 32). 

O general Newton Cruz deu voz de prisão aos dois deputados, a vários 

estudantes, e aos 

[...] fotógrafos Luciano Andrade, do Jornal do Brasil, Julio Bernardes, da 
Agência Ágil, e Carlos Carvalho, da revista americana Newsweek. Todos 
são liberados duas horas mais tarde, graças à intervenção de um grupo de 
deputados, composto por Roberto Freire, Alberto Goldman e José Genoino 
e de um telefonema do presidente da Câmara, Flávio Marcílio, para o 
ministro da justiça (LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 541). 

As ações do general Newton Cruz só terminaram na sexta-feira, 27 de abril, 

quando, para dispersar uma manifestação de estudantes da UNB, seus comandados 

atiraram bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes, atingindo alunos do 

Centro de Ensino da Asa Norte, que “deram entrada no hospital Presidente Médici, 

queixando-se de ardência nos olhos e náuseas” (Ibidem, p. 541). Na passeata, 

vários estudantes foram presos, entre eles o presidente da UNE, Acildon de Mattos. 

O Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel) também agiu para 

cumprir as medidas de emergência. O diretor-geral do órgão estatal, “coronel 

Antônio Fernandes Neiva, prendeu durante quase uma hora os fotógrafos Jorge 

Araújo, da „Folha‟, Antônio Dorgivan, do „Jornal do Brasil‟, e Kim-Ir-Sem, da agência 

Ágil”, e só os liberou quando entregaram “os filmes contendo fotos da sala onde está 

sendo executada a censura às telecomunicações” (FSP, 1984az, p. 10). 

O dia 25 de abril de 1984 amanheceu sob a vigília cívica proposta pelo 

Comitê Suprapartidário Nacional Pró-Diretas. Em todo o país foram instalados alto-

falantes em lugares públicos (câmaras municipais, praças públicas etc.) para 

informar a população acerca da votação da emenda Dante de Oliveira. Partidos, 

sindicatos, associações em geral conclamavam a população a vestir o amarelo e a 

ficar em vigília pelas diretas. 

Na Praça da Sé, em São Paulo, um placar gigantesco foi instalado com os 

nomes dos deputados que votariam a emenda das diretas. Por telefone, o deputado 
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Ulysses Guimarães falava, com sua voz amplificada por autofalantes instalados na 

praça, diretamente de Brasília, com os manifestantes. A partir das 17h00, 

aproximadamente 15 mil pessoas estavam presentes à vigília cívica para 

acompanhar as votações no Congresso Nacional. Assim como em São Paulo, por 

várias cidades do país, placares foram instalados e os manifestantes recebiam 

informações por telefone diretamente da capital federal (FSP, 1984ba, p. 19). 

Ás nove horas da manhã, teve início a sessão conjunta do Congresso 

Nacional que votou a emenda Dante de Oliveira. A sessão durou dezoito horas, 

terminando às três horas da manhã do dia 26 de abril. Foram muitos 

pronunciamentos, provocações e aplausos. Mas, ao término da votação, a emenda 

que tinha levado às ruas cerca de cinco milhões de pessoas foi rejeitada: “298 

deputados – 55 dos quais pertencentes ao PDS – haviam dito sim às diretas já, 65 

disseram não, outros 113 não compareceram e três se abstiveram” (VEJA, 1984m, 

p. 26-31). Eram necessários 320 votos a favor para a aprovação pelos deputados; 

faltaram 22. 

A campanha Diretas Já terminou como começou, de forma ordeira. Enquanto 

os parlamentares discursavam antes do início da votação, em frente ao prédio do 

Congresso Nacional, estudantes faziam discursos; “nos jardins laterais outros 

manifestantes formavam palavras de ordem – como diretas já e liberdade – com 

seus próprios corpos” (Ibidem, p. 26-31). Artistas circulavam pelo plenário sem 

serem molestados pelos seguranças da casa. A não ser por algumas provocações 

de deputados pedessistas, a votação transcorreu tranquilamente. 

Quando o senador Moacyr Dalla (PDS-ES), presidente do Congresso 

Nacional, deu por encerrada a sessão e anunciou o resultado, as esperanças nas 

galerias, que estavam lotadas, viraram lágrimas e os presentes, de mãos dadas, 

cantaram o Hino Nacional, assim como fizeram os milhões de brasileiros que lotaram 

as manifestações pró-diretas. Mas o choro e o desânimo de alguns parlamentares 

logo foram suplantados pela manifestação vinda das galerias. 

Mais uma vez, porém, este povo reagiu. Em vez de ficarem lamentando os 
22 votos que faltaram para que o Brasil voltasse a ser uma democracia, os 
homens e as mulheres que lotavam as galerias bradaram seu grito de 
guerra: “um, dois, três, quatro, cinco mil, queremos eleger o presidente do 
Brasil”. 
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As mesmas galerias que se comportaram como se estivessem no 
parlamento britânico, durante as 17 horas de discussão e votação da 
emenda, agora explodiam sua revolta. De repente, os políticos pareciam 
estar novamente no meio das fantásticas mobilizações que nos últimos 
cinco meses sacudiram o gigante adormecido (KOTSCHO, 1984c, p. 27). 

A Folha estampou na capa do dia 26 a seguinte manchete: A nação frustrada. 

Apesar da maioria de 298 votos, faltaram 22 para aprovar as diretas. O editorial do 

jornal resumiu o espírito que o próprio periódico e a oposição burguesa impuseram à 

campanha Diretas Já: 

Frustrou-se a esperança de milhões. Uma compacta minoria de maus 
parlamentares disse não à vontade que seu próprio povo soube expressar 
com transparência, firmeza e ordem. Nunca a sociedade brasileira se 
ergueu com tal vulto, nunca um movimento se irradiou de modo tão amplo 
nem o curso da história se apresentou assim palpitante e inconfundível 
(FSP, 1984bb, p. 1, grifo nosso). 

As palavras de Fernando Henrique Cardoso, escritas na véspera da votação 

da emenda Dante de Oliveira, completam as do jornal e dão a clara medida do que a 

oposição burguesa esperava da redemocratização do país. 

Erraram crassamente os que imaginaram que pela intimidação 
conseguiriam impor o rumo às oposições. Deixaram de ver que nas ruas, 
nas casas, nas fábricas e nas escolas ocorre uma verdadeira, sublevação 
branca. Nunca em nossa história e raramente na de outros povos, viu-se um 
povo que padece há tantos anos do autoritarismo e da crise econômica e 
social, unir-se espontaneamente ao redor de uma reivindicação política: o 
voto direto (CARDOSO, 1984a, p. 2, grifo nosso). 

Para o senador do PMDB, a aprovação da emenda Dante de Oliveira, após as 

grandes manifestações públicas, seria “a pré-condição para que possamos 

estabelecer uma verdadeira ordem democrática” (Ibidem, p. 2). Esta seria, segundo 

Fernando Henrique, a condição necessária para o estabelecimento da justiça social. 

Clovis Rossi, articulista da Folha, preferiu exortar o apoio da bancada do PDS 

(54 votos) à emenda Dante de Oliveira afirmando que a campanha penetrou no 

partido do governo e que, por isso, “fica evidentemente mais fácil prosseguir, daqui 

para a frente, na campanha pelas diretas, na qual a oposição promete continuar 

engajada”. Segundo Rossi, o compromisso com a continuidade da campanha foi 

assumido pelos governadores do PMDB, através de declaração à imprensa de 

Franco Montoro: “Esta luta não pode cessar senão com a conquista das eleições 

diretas” (ROSSI, 1984c, p. 1). 
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O Comitê Suprapartidário Pró-Diretas, reunido no dia 26 de abril, informou 

que as mobilizações continuariam, só faltando definir como seriam organizadas após 

a derrotada da emenda Dante de Oliveira. A estratégia deveria ser pressionar o 

Congresso para que aprovasse “a subemenda que a oposição pretende apresentar 

à emenda Leitão de Abreu (diretas em 1988) para que o pleito direto se restabeleça 

imediatamente” (FSP, 1984bc, p. 9). 

No mesmo dia 27, os governadores peemedebistas, Tancredo Neves (Minas 

Gerais), José Richa (Paraná), Gerson Camata (Espírito Santo), Wilson Martins (Mato 

Grosso do Sul) e Íris Resende (Goiás), participaram de uma reunião com o 

presidente nacional do partido, Ulysses Guimarães, na qual reafirmaram o 

compromisso de dar continuidade à campanha por eleições diretas. 

O presidente nacional do PT, em entrevistas aos jornalistas, afirmou que não 

considerava uma derrota a rejeição da emenda Dante de Oliveira pelo Congresso 

Nacional. Para Lula, “Foi apenas o primeiro rounde (sic) de uma luta. Uma batalha 

perdida nessa guerra pelas diretas” (FSP, 1984bd, p. 9). E defendeu a estratégia de 

dar continuidade à campanha para tentar aprovar a subemenda no Congresso 

Nacional. “Assim teremos maiores chances de fazer passar a subemenda 

apresentada ao „emendão‟ já enviado pelo governo, para que as eleições ocorram 

esse ano” (Ibidem, p. 9). 

O governador do Rio de Janeiro afirmou que a campanha devia continuar, 

mas não se pronunciou sobre a proposta do Comitê Suprapartidário Nacional Pró-

Diretas de dar continuidade às mobilizações para pressionar o Congresso Nacional 

pela aprovação da subemenda. Para Leonel Brizola: “Uma campanha popular desse 

porte alimenta-se a si mesma, e é mais um processo do que um planejamento pré-

estabelecido. A prática é que vai determinando o seu ritmo e o seu rumo” (FSP, 

1984be, p. 9). 

A Central Única dos Trabalhadores (CUT), em conjunto com a Coordenação 

Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat) e com a Associação Nacional dos 

Docentes do Ensino Superior (ANDES), propôs organizar, no dia primeiro de maio, 

manifestações a favor das Diretas Já e retomou a proposta de greve geral. A nota 

assinada pelas duas centrais sindicais e pela associação propunha a 
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[...] realização de uma greve geral de 24 horas, proposta unilateralmente 
pela Conclat e CUT, a ser levada à discussão das bases e buscando apoio 
dos demais segmentos da sociedade, para deflagração às vésperas da 
votação no Congresso Nacional de subemendas à Constituição que 
restabeleçam as eleições diretas já para presidente da República (FSP: 
1984bf, p. 9). 

Os sindicalistas pretendiam convencer o Comitê Suprapartidário Nacional 

Pró-Diretas a encampar a greve geral como forma de pressionar o Congresso 

Nacional pela aprovação da subemenda. 

Era de se perguntar por que o Comitê Suprapartidário Nacional Pró-Diretas 

encamparia a greve geral como forma de pressão para a aprovação da subemenda 

do governo e, também, porque o Congresso Nacional aprovaria a subemenda, já 

que havia rejeitado a emenda Dante de Oliveira. 

Na verdade o movimento sindical havia sucumbido à direção da oposição 

burguesa e não tinha forças para levar adiante a campanha por eleições diretas. 

Já a oposição burguesa vinha se preparando, nos bastidores, para as 

negociações com o governo e o PDS com vistas às eleições presidenciais via 

Colégio Eleitoral. Os pronunciamentos em favor da continuidade da campanha foram 

mais uma forma de dirigir os anseios populares para o parlamento, enquanto se 

definia um candidato oposicionista para concorrer, no Colégio Eleitoral, com o 

candidato governista. 

A campanha Diretas Já ainda prosseguiu por algum tempo. O primeiro de 

maio, dia do trabalhador, foi organizado pelas centrais sindicais (CUT e Conclat) 

como um dia de manifestações pelas eleições diretas. Aconteceram manifestações 

em várias cidades do país, com destaque para: São Paulo, São Bernardo do Campo 

e Rio de Janeiro. 

Em 1º de junho, o Comitê Suprapartidário Nacional Pró-Diretas organizou um 

comício em Brasília, que, segundo a Folha, contou com a presença de 15 mil 

pessoas. Os principais oradores foram Ulysses Guimarães e Lula. Os dois se 

pronunciaram a favor da campanha por eleições diretas e contra o Colégio Eleitoral 

(FSP, 1984bg, p. 4). Entretanto um observador mais arguto perceberia a ausência 

de importantes figuras da campanha, os governadores. Estes já haviam se 
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pronunciado anteriormente pela dificuldade de dar continuidade às manifestações de 

rua. 

Antes de conhecidos os resultados da votação, a maioria dos governadores 
peemedebistas se mostrava contrária ao prosseguimento da campanha 
diretas já nas ruas, através de comícios, preferindo o trabalho de 
mobilização das bases partidárias na sustentação dessa luta, bem como a 
intensificação das gestões junto aos representantes do PDS (FSP, 1984bh, 
p. 12). 

A oposição burguesa, devido aos seus compromissos de classe, escolheu o 

caminho da ordem e dirigiu as expectativas da maioria dos brasileiros para o 

Congresso Nacional, tomando todos os cuidados para que a campanha não 

perdesse o rumo e não passasse a questionar as estruturas da sociedade brasileira. 

Mas o PMDB, ao final, saiu vitorioso, pois elegeu Tancredo Neves à Presidência da 

República. Perderam os milhões de trabalhadores brasileiros, que viram a 

continuidade da exploração, dos políticos que estiveram ao lado da ditadura militar 

durante 21 anos, dos militares que continuaram a exercer forte influência nos 

governos posteriores, da tortura, que, a partir do fim da ditadura, se tornaria ainda 

mais corriqueira nas delegacias de polícia e cadeias deste país. Enfim, mudou o 

regime político, mas as estruturas ficaram praticamente intocadas. 

Tancredo Neves, desde o começo da campanha, não escondeu sua 

propensão de negociar com o governo e o PDS. Várias vezes, em entrevistas e 

discursos, deixou claro que seria um interlocutor entre as oposições e o governo. 

Como o fez dois dias antes da votação da emenda Dante de Oliveira: em entrevista 

concedida a repórteres mineiros, disse que aceitava liderar a negociação, se o 

PDMB quisesse e, segundo a Folha: 

[...] que o ideal seriam as diretas já, mas afirmou também que reivindicará 
hoje, junto aos governadores do PMDB que se reúnem em Brasília, alguns 
itens básicos para a negociação, sendo ou não mediador: uma nova ordem 
institucional, com poderes constituintes para o próximo Congresso; a 
renegociação da dívida externa; a reforma fiscal e tributária; e uma política 
social mais ampla e objetiva, a partir da retomada do desenvolvimento 
(FSP, 1984bi, p. 18). 

O governador mineiro declarou ser possível negociar com o governo em torno 

da emenda de Figueiredo, afirmando que esta era “portadora de „altíssimos pontos 

positivos‟, dignos „de todo apreço e consideração‟, e que, por isso, pod[ia]ser 

negociada”. Tancredo Neves considerou o discurso do presidente Figueiredo ao 
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apresentar a emenda como “um documento de grande humildade democrática, 

grande clarividência política, merecendo ser encarado na sua substância, com o 

maior interesse” (EM TEMPO, 1984d, p. 2). 

Tancredo não descartou a ideia de um governo de transição, afirmando: 

[...] não basta um mandato de transição em si mesmo. Ele tem que vir 
acompanhado de um programa de ação política imediata para que nós 
possamos restaurar a ordem institucional, retificar os desvios da ordem 
econômica e financeira e adotar medidas urgentes e imediatas para o alívio 
das pressões na ordem social (FSP, 1984bj, p. 18). 

Nas comemorações do dia de Tiradentes (21 de abril), em Ouro Preto, 

Tancredo Neves pronunciou “violento discurso contra os radicais da oposição, 

aqueles que não sabem ouvir, que podem empurrar o país para a baderna e o caos” 

(EM TEMPO, 1984d, p. 2), proibiu a realização do comício que aconteceria após as 

solenidades e, ainda, manifestou o desejo de negociar a transição de Figueiredo 

com o governo. Segundo Domingos Leonelli e Dante de Oliveira, esses episódios 

[...] constituíram-se numa opção do governador mineiro pelo diálogo com a 
facção do governo liderada pelo ministro Leitão de Abreu e preparava o 
terreno para o day after da Emenda Dante de Oliveira. Significava, também, 
um certo rompimento do “pacto de Goiânia”, em que se combinou que o 
PMDB seria uma só voz a favor da aprovação da emenda das Diretas e só 
depois trataria de outras alternativas (LEONELII & OLIVEIRA, 2004, p. 518). 

No dia 25 de maio de 1984 o caminho ficou livre para Tancredo Neves lançar-

se como candidato à Presidência da República. Nesse dia Ulysses Guimarães 

anunciou que não seria candidato, afirmando que “As grandes dificuldades exigem 

grandes gestos de desprendimento político” (FSP, 1984bj, p. 5). Segundo o 

presidente nacional do PMDB, seu compromisso era com a Nação e não com 

pretensões pessoais. 

Após várias articulações entre PMDB, PDT e dissidentes do PDS, os dez 

governadores de oposição (PMDB e PDT), em reunião realizada no dia 20 de junho, 

resolveram lançar Tancredo Neves como candidato à Presidência da República. 

“Atendendo, porém, a um apelo do próprio Tancredo, resolveram não formalizar o 

lançamento de sua candidatura „para que houvesse tempo maior para outros 

entendimentos com as demais correntes democráticas do País‟” (SINGER, 1984, p. 

4). A declaração dos governadores trazia ainda um programa político e econômico e 
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a proposta de realização de uma Constituinte em 1986, como base para 

negociações com os demais partidos. 

As oposições ainda realizaram mais um comício na Praça da Sé, em São 

Paulo, no dia 26 de junho. Segundo reportagem da Folha, 100 mil pessoas 

compareceram à manifestação. 

 Mesmo assim o sindicalista Jacó Bittar, membro do diretório 
Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), dizia para esta “Folha”, no 
início da noite, que “esse comício pode ser muito mais importante para a 
candidatura de Tancredo do que para a aprovação da subemenda Leitão, 
restabelecendo as diretas já”. Tanto Jacó Bittar quanto Lula estavam 
bastante desanimados quanto à repercussão possível do comício da Sé na 
votação da subemenda. “Depois da derrota da Dante de Oliveira, só a 
própria luta interna e as rachaduras do PDS podem devolver, a curto prazo, 
o direito de os brasileiros escolherem aqueles que os vão governar”, disse 
Jacó Bittar (ALENCAR, 1984, p. 4). 

 No dia 29 de junho o presidente Figueiredo enviou mensagem ao presidente 

do Congresso Nacional, Moacir Dalla, retirando da pauta do Congresso a emenda 

Leitão/Figueiredo, que propunha eleições diretas para 1988 (FS, 1984bj, p. 4). O 

caminho da candidatura de Tancredo Neves à Presidência da República estava 

definitivamente selado. 

No transcorrer de todo este estudo, chamou-se a atenção para as posições 

conciliatórias do governador mineiro. Suas manifestações, colocando-se à 

disposição do PMDB para entabular negociações com o governo, podem ter 

quebrado o “pacto de Goiânia”, porém, como se tentou demonstrar ao longo desse 

capítulo, apesar de sua participação na campanha Diretas Já, Tancredo Neves 

sempre deixou claro que era adepto da negociação, e foi o que fez. Com a derrota 

da emenda Dante de Oliveira, o governador mineiro tornou-se o principal interlocutor 

entre o PMDB, o governo e o PDS. 

Em julho, agosto e setembro de 1984 define-se o desfecho do Colégio 
Eleitoral em janeiro de 1985: Tancredo recebe apoio do PMDB, renuncia ao 
governo de Minas, o PDS se parte, Sarney e ACM, seguindo o Pró-Diretas e 
Aureliano, apoiam Tancredo. Está formada a Aliança Democrática 
(LEONELLI & OLIVEIRA, 2004, p. 602). 

A força da campanha Diretas Já retirou do governo a condução do processo 

sucessório, abrindo caminho para as negociações entabuladas entre os dissidentes 

do PDS e o PMDB, que, juntos, criaram a Aliança Democrática, a qual lançou a 
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chapa Tancredo Neves, para presidente, e José Sarney, para vice-presidente. A 

dupla Tancredo/Sarney foi eleita no dia 15 de janeiro de 1985, vencendo, no Colégio 

Eleitoral, o candidato pedessista Paulo Maluf. 
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Capítulo 3 – Diretas Já: a busca pela democracia e seus limites 

 

A campanha Diretas Já modificou o panorama político em 1984. Com a 

realização do comício de Curitiba, em 12 de janeiro, que contou com a presença de 

50 mil pessoas, e do comício de São Paulo, em 25 de janeiro, na Praça da Sé, 

centro da capital paulista, onde se manifestaram 300 mil pessoas, as diferentes 

forças sociais passaram a disputar a direção da campanha e, consequentemente, da 

transição da ditadura militar para a democracia burguesa. 

A oposição burguesa, a partir da realização dos comícios “monstros”, 

fortalecia-se na disputa do processo sucessório com o governo e o PDS. 

A burguesia, capitaneada pela fração industrial monopolista nacional, 

dissociava-se do governo e aproximava-se da campanha, como foi demonstrado nos 

capítulos anteriores. 

O movimento operário e popular, através do PT e da CUT, tentava influenciar 

os rumos da campanha. O partido e a central sindical tiravam proveito político da 

exposição propiciada pelos atos públicos em prol das eleições diretas, afirmando 

Luís Inácio Lula da Silva como uma liderança nacional. 

Foi em torno dessas disputas que se configurou a campanha no ano de 1984. 

Os comícios, principalmente os de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

configuraram-se em uma aliança entre oposição burguesa e movimento operário e 

popular, sobre nítida direção daquela, definindo o tom da campanha. 

A Folha de S. Paulo teve papel importante na definição dos rumos da 

campanha, pois aderiu às diretas e passou a divulgar as posições da oposição 

burguesa como aquelas incorporadas por toda, ou quase toda, a sociedade. 

 Nosso objetivo neste capítulo é debater o significado da Diretas Já partindo 

da análise de algumas obras que têm a campanha como tema central de pesquisa. 

Retomaremos, também, o debate sobre a mudança na forma de Estado e do regime 



162 

 

político, buscando explicitar os limites que a forma de organização da campanha e a 

derrota da emenda Dante de Oliveira impuseram à democracia nascente. 

 

3.1. A campanha Diretas Já: movimento cívico de resgate da cidadania? 

 

As análises até aqui realizadas sobre as Diretas Já relacionam a campanha a 

uma grande festa cívica. Teria ressurgido a sociedade civil, que, por meio da 

mobilização dos setores populares, dos setores médios e das lideranças políticas, 

buscou restituir a democracia no Brasil depois de longos vinte anos de ditadura 

militar. 

Para Skidmore (1988), a campanha tem início com a apresentação, no 

Congresso Nacional, da emenda Dante de Oliveira, a qual propunha eleições diretas 

para Presidente da República em 1985. Com um início tímido, a campanha foi 

ganhando popularidade, levando o PDMB a engajar-se na campanha, convocando 

comícios públicos em favor da aprovação da emenda constitucional. Para o autor, o 

engajamento de veículos de comunicação, como a Folha de S. Paulo, das redes de 

televisão e de artistas transformou a campanha numa verdadeira festa, cuja 

apoteose seria a aprovação da emenda Dante de Oliveira. 

A análise feita por Alberto Tosi Rodrigues segue na mesma direção. Afinal 

“naquele ano de 1984, a contagiante festa cívica fez com que acreditássemos todos 

que o golpe de misericórdia na ditadura militar estava ao alcance de nossas mãos” 

(TOSI, 2003, p. 11). Ao analisar os comícios pró-diretas, em especial o último e 

maior de todos em São Paulo, apegando-se à fala de Ulysses Guimarães, o autor 

afirma “que havia um hiato entre a nação e o poder e que a verdadeira voz da 

República estava ali, na praça pública”. Também para Rodrigues “muito mais que 

um simples comício, é impossível não evocar a imagem da „festa cívica‟” (Ibidem, p. 

83).  

Segundo o mesmo autor, a reorganização da sociedade civil, a partir do 

surgimento do novo sindicalismo, de novos movimentos sociais, “e com a formação 
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de um novo campo ético-político a eles associado, a política brasileira mudou 

radicalmente” (Ibidem, p. 104). Esse movimento resgatou o espírito participativo da 

sociedade civil em bases significativamente diferentes, caracterizando uma ruptura 

com o modelo populista vigente até 1964, no qual as massas populares eram 

manipuladas. Para o autor, ainda existem camadas sociais suscetíveis à 

manipulação. Entretanto, 

[...] é inegável que as classes médias urbanas e os setores populares 
organizados nos meios urbanos e rurais estão hoje em condições de 
participar ativamente da constituição da pauta pública, do processo eleitoral 
e do processo decisório em geral, em condições muito mais favoráveis do 
que na experiência democrática anterior a 1964. E que forçaram também 
uma modernização significativa das práticas de parte das elites políticas do 
país (Ibidem, p. 104). 

Como conclusão sobre o papel da campanha Diretas Já nesse novo cenário 

nacional, Rodrigues afirma que esse “foi o primeiro momento em que essa nova 

sociedade civil brasileira apresentou-se diretamente à grande política nacional. E foi 

a primeira vez em que pôde enxergar-se a si própria como sociedade plural e 

participativa” (Ibidem, p. 104). 

A definição da campanha Diretas Já como uma grande festa cívica, na 

verdade a maior da história brasileira, também, está presente na obra de Lucilia 

Almeida Neves Delgado, importante presença na historiografia política brasileira. 

Para ela, a campanha foi “um movimento suprapartidário que reuniu os principais 

partidos de oposição ao regime militar em torno da bandeira de retorno das eleições 

diretas para presidência da República” (DELGADO, 2007, p. 414). Aos partidos 

políticos somaram-se “Inúmeras organizações da sociedade civil” (Ibidem, p. 414). 

Segundo a autora, o objetivo maior da campanha Diretas Já era restabelecer o 

estado democrático de direito no Brasil. Os diferentes partidos políticos que 

participaram ativamente da campanha deixaram de lado suas divergências e 

“agregaram-se em torno de um objetivo primordial: a restauração da democracia e 

das liberdades no Brasil” (Ibidem, p. 417). O texto de Delgado privilegia expressões 

como: “festa na política”, “festa democrática” e “festa da cidadania”. E a campanha 

só se tornou possível, porque início dos anos 1980 “foi marcado pelo retorno da 

sociedade civil organizada ao espaço da política” (Ibidem, p. 422). 
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A derrota da emenda Dante de Oliveira no Congresso Nacional, em 25 de 

abril de 1984, não significou a derrota do objetivo maior da campanha Diretas Já, 

pois, apesar de a coalizão de partidos políticos e de as organizações da sociedade 

civil terem se dissolvido logo após a votação da emenda, “milhares de brasileiros 

voltariam às praças públicas e às ruas das cidades, fazendo da campanha pelas 

eleições indiretas para presidente uma outra festa na política” (Ibidem, p. 425). 

Os autores de Diretas Já: 15 meses que abalaram a ditadura analisam a 

campanha a partir do prisma constitucional. Para eles, era necessário respeitar o 

jogo político. Os comícios e a pressão das ruas serviam para pressionar os 

deputados e senadores do PDS (partido do governo), para que esses votassem a 

favor da emenda Dante de Oliveira Era fundamental afastarem as radicalidades e 

manterem-se abertos à negociação. Segundo os autores: 

Havia, assim, o que e como negociar. E, como bem observou Fernando 
Henrique Cardoso, mais que a intenção, existia, para o PDS, a necessidade 
de negociar. Se a oposição não contava com 2/3 da Câmara e do Senado 
para aprovar a emenda constitucional das Diretas, o PDS, por sua vez, não 
tinha a maioria simples para aprovar as leis complementares, que exigiam 
60% da Câmara, necessários à regulamentação do Colégio Eleitoral. “Não 
há, pois, mais jeito para o governo e para o PDS (como já percebeu o líder 
Marchezan). Tem que negociar” (LEONELLI e OLIVEIRA, 2004, p. 455). 

Para Domingos Leonelli e Dante de Oliveira, deputados federais à época da 

campanha, tendo o segundo elaborado e apresentado a emenda pelas eleições 

diretas, as negociações deveriam ser conduzidas pelo Comitê Pró-Diretas, pois este 

era suprapartidário e não expressava força ou vontades individuais, nem de partidos 

ou entidades de classe específicas. O que havia de inegociável eram as eleições 

diretas e, portanto, todos os esforços deveriam dirigir-se para a aprovação da 

emenda Dante de Oliveira pelo Congresso Nacional. 

Como se demonstrou acima, analistas como Skidmore, Alberto Tosi 

Rodrigues, Lucilia Neves Delgado, Domingos Leonelli e Dante de Oliveira 

consideram que a campanha Diretas Já resgatou a cidadania brasileira após longos 

anos de autoritarismo. 

Para os autores, a campanha foi o renascer da sociedade civil, sendo um 

grande congraçamento entre as diferentes classes sociais, já que o que importava 
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era superar o regime militar e instaurar a democracia como regime político, não 

importando as divergências em relação ao que viria depois. 

É importante ressaltar a diferença entre nossa visão e a dos autores no que 

diz respeito ao conceito de sociedade civil. Para nós, a chamada sociedade civil 

comporta várias classes sociais, divididas em frações e setores com interesses 

divergentes - caso das frações burguesas - e antagônicos – encontrados entre a 

burguesia e as classes trabalhadoras. 

Antes de aprofundar as análises acerca das obras referidas, é importante 

fazer, aqui, uma breve discussão sobre os conceitos de democracia e cidadania, 

seguindo as definições de Estado capitalista, forma de Estado e regime político 

apresentadas no primeiro capítulo, relacionando-as com a questão da cidadania. 

A maioria dos autores que discutem o conceito de cidadania parte, em geral, 

das definições do já clássico trabalho de T. H. Marshall, Cidadania e classe social, 

no qual o autor divide o conceito de cidadania em três partes: cidadania civil, política 

e social. Segundo este autor, “O elemento civil é composto dos direitos necessários 

à liberdade individual – liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, 

o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça” 

(MARSHALL, 1967, p. 63). Para o autor, o direito à justiça difere dos demais, porque 

é nele que se afirmam e se defendem “todos os direitos em termos de igualdade 

com os outros e pelo devido encaminhamento processual” (Ibidem, p. 63). Sendo 

assim, afirma Marshall, os tribunais de justiça são as instituições mais importantes 

associadas aos direitos civis. 

Por cidadania política Marshall entende o direito de eleger os governantes e 

de se fazer eleger (participar do exercício do poder). Já a cidadania social refere-se 

a “um mínimo de bem estar social econômico e segurança ao direito de participar, 

por completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os 

padrões que prevalecem na sociedade” (Ibidem, p. 63-64). 

Para Décio Saes, a definição de cidadania de Marshall “é quase 

unanimemente considerada bastante vaga e, mesmo, obscura. Cidadania, segundo 
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Marshall, é a participação integral do indivíduo na comunidade política” (SAES, 

2003, p, 3). 

Mesmo sendo vaga e obscura, consideramos, assim como Décio Saes, a 

definição de cidadania de Marshall importante, pois levanta aspectos fundamentais 

da constituição da cidadania na sociedade capitalista. Importante, mas insuficiente. 

Aqui se deve lembrar que, para existência do sistema capitalista, é 

fundamental a transformação de todos em cidadãos (cidadania civil), o que significa 

que proprietários dos meios de produção e não proprietários são livres para 

estabelecer contratos, o que permite a configuração do mercado de trabalho. 

A igualdade jurídica, reconhecida pelo Estado a todos os cidadãos, é 

fundamental para a atribuição das liberdades civis, o que leva Décio Saes a afirmar, 

quando analisa a teoria de Marshall acerca da cidadania, que este acertou num 

ponto específico e limitado, “quando afirma que „a etapa da cidadania civil prepara a 

etapa da cidadania política‟”, pois, a partir do reconhecimento pelo Estado da 

igualdade jurídica entre todos os homens, “é possível atribuir-lhes direitos políticos” 

(Ibidem, p. 16). A cidadania civil propiciou às classes trabalhadoras a possibilidade 

de lutar pela cidadania política, ou seja, pela “sua capacidade de eleger governantes 

e de se fazer eleger como governante” (Ibidem, p. 16). 

Considerando as formulações sobre o conceito de Estado burguês elaboradas 

no capítulo 1, afirmamos que a cidadania civil é intrínseca ao capitalismo. Sem ela 

não seria possível a generalização de contratos de modo a incluir neste universo a 

compra e venda da força de trabalho, o que é inerente ao modo de produção 

capitalista. 

Como demonstra Boito Jr., com base nos estudos de Marshall, os direitos 

políticos e sociais não faziam parte dos Estados liberais até meados do século XIX. 

Foi a partir da segunda metade desse e início do século XX, que 

[...] os trabalhadores europeus e americanos foram conquistando o direito 
de votar e ser votado. Aos direitos políticos seguiram-se, como demonstra 
T. H. Marshall (1973), os direitos sociais. Esses começaram a surgir após a 
Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial. A luta operária e popular na 
Europa e na América, a afirmação da União Soviética, com seu amplo 
Estado de bem-estar-social e em oposição ao imperialismo norte-
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americano, e o novo aguçamento dos conflitos interimperialistas, que levou 
à Segunda Guerra Mundial, deram um impulso sem precedentes na 
implantação dos direitos sociais, resultando no surgimento do Estado de 
bem-estar-social na Europa ocidental e na política social populista na 
América Latina (BOITO Jr., 2007, p. 255-256). 

A ideologia burguesa da cidadania, estruturada no direito burguês, que 

transforma todos os habitantes de um mesmo território em cidadãos, ou seja, 

sujeitos jurídicos (iguais), contém, “virtualmente, a possibilidade de expandir a 

cidadania para os terrenos político e social” (Ibidem, p. 256). Segundo Boito Jr., 

A cidadania burguesa é, portanto, resultado de um processo complexo, 
prolongado e diferenciado de luta de classes. Em sua forma restrita, nasceu 
das lutas de classes nas sociedades feudais decadentes, lutas que 
caracterizaram as revoluções burguesas; em sua forma ampliada, 
desenvolveu-se graças à luta operária e popular sob o capitalismo, como 
resultado direto de movimentos reformistas ou como resultado indireto de 
movimentos revolucionários, em condições de crise do sistema imperialista, 
abalado por revoluções (1917), por uma crise geral (1929) e por guerras 
entre as grandes potências (Primeira e Segunda Guerra) (Ibidem, p. 256). 

É importante perceber que a cidadania burguesa não é uma simples ilusão, 

pois a estruturação de direitos civis elaborada pelo Estado capitalista, ao atribuir a 

todos a igualdade jurídica, abre a possibilidade, para as classes trabalhadoras, de 

luta pelo estabelecimento de direitos políticos e sociais. Para o autor, a cidadania 

ampliada “estabelece um tipo de igualdade (de direitos civis, políticos e sociais 

atribuídos a todos os cidadãos) inexistente nas sociedades pré-capitalistas. Ela é a 

base do moderno Estado-nação, que é o Estado capitalista ou burguês” (Ibidem, p. 

256).  

Entretanto, Boito Jr. adverte que a cidadania ampliada, mesmo sendo uma 

conquista do movimento operário e popular e, portanto, não sendo uma criação da 

burguesia, revelou-se “funcional para a manutenção da dominação burguesa” 

(Ibidem, p. 256). 

Em relação à cidadania civil, que comporta, além da igualdade jurídica, a 

liberdade de expressão e de reunião, é importante destacar que a liberdade de 

expressão e de reunião não fazia parte do ideário da burguesia revolucionária e, 

mesmo se constituindo como parte da cidadania civil, essa liberdade não é usufruída 

igualmente pelos proprietários dos meios de produção e pelos não-proprietários. 
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A classe capitalista é proprietária e controla “a imprensa e demais meios 

materiais necessários para o usufruto pleno de tais liberdades”; a classe operária 

“somente por esforço coletivo, cuja viabilidade depende da conjuntura, [pode] 

usufruir, parcialmente, de tais liberdades” (Ibidem, p. 257-258).  

Somado ao usufruto desigual das liberdades civis, na sociedade capitalista a 

cidadania ampliada convive com a desigualdade de classes, portanto a igualdade 

jurídica é meramente formal, negando a igualdade proclamada pelos direitos civis, 

políticos e sociais. 

Retomando o conceito de efeito de isolamento de Poulantzas, Boito Jr. 

demonstra que a cidadania ampliada potencializa a ocultação, já estabelecida no 

direito burguês, aos trabalhadores, do seu pertencimento de classe. “Percebendo-se 

como cidadãos livres, habitantes de um mesmo território nacionalmente unificado, 

podem perceber-se como integrantes de outro coletivo: um coletivo supraclassista, a 

nação” (Ibidem, p. 258). A partir dessas afirmações, é possível inferir que a 

cidadania burguesa é mistificadora, desempenhando uma função ideológica 

conservadora. 

É nesse sentido que entendemos a funcionalidade da cidadania para a 

manutenção da dominação burguesa, pois, ao potencializar a ocultação de 

pertencimento de classe aos trabalhadores, a cidadania cumpre uma função 

ideológica de manutenção da exploração de classe (extração da mais valia). 

Com isso não queremos dizer que o movimento operário e popular deve 

abandonar a luta pela ampliação dos direitos civis, políticos e sociais. A luta por 

direitos cumpriu e cumpre um importante papel na luta de classes, entretanto é 

preciso salientar que somente com a destruição do Estado capitalista e de toda 

forma de dominação de classe será possível pôr fim à exploração de uma classe 

sobre as outras. 

Agora podemos retomar o debate teórico com os autores, que exaltaram, ao 

nosso ver, acriticamente, a campanha Diretas Já. 

Quando Skidmore, Lucilia Neves Delgado, Alberto Tosi Rodrigues, Domingos 

Leonelli e Dante de Oliveira a apresentam como movimento cívico de resgate da 
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cidadania, não importando as diferenças e os antagonismos partem de uma 

concepção institucionalista da política que não leva em consideração que o Estado 

capitalista é um órgão de dominação de classe e que, portanto, a forma de Estado e 

o regime político podem variar, por exemplo, entre ditadura ou democracia, mas, na 

sociedade capitalista, as duas formas estão associadas à referida dominação. 

Como demonstra Lúcio Flávio de Almeida (2010), no final da ditadura militar, 

quando o movimento operário e popular estava em ascensão, importantes analistas 

que adotavam uma postura crítica ou marxista, abandonaram essas perspectivas de 

análise e aderiram ao institucionalismo. Foi o caso, por exemplo, de Fernando 

Henrique Cardoso e Francisco Weffort. 

Essa viragem intelectual, que não se deu apenas com os dois autores citados, 

é importante para nossa análise, pois, no final dos anos 1970, a sacralização da 

democracia burguesa (claro que desprovida deste qualificativo) “adquiriu verdadeiro 

caráter de massa” (ALMEIDA, 2010, p. 10). Exerceu forte influência sobre a 

campanha Diretas Já, contribuindo para a subordinação do movimento operário e 

popular à oposição burguesa, que soube canalizar os descontentamentos populares 

para o Parlamento, apontando como saída para a crise econômica o 

restabelecimento da “democracia”. 

Para Lúcio Flávio de Almeida “a própria generalidade contida na contração 

„da‟ (de qual democracia se fala?) sinaliza um caráter ideologicamente conservador 

presente mesmo em diversas abordagens críticas” (Ibidem, p. 10). 

Weffort talvez seja a melhor demonstração dessa viragem, pois, ao 

abandonar uma perspectiva crítica de análise, aproximou-se de Schumpeter e 

adotou uma postura analítica neoconservadora afirmando que a 

[...] democracia é um método e não um fim (governo do povo) e na 
conclusão de que somente por uma casualidade muito pouco provável uma 
democracia seria “um governo para o povo”; declarou que o “pensamento 
neoconservador acerta num ponto importante: não é possível liberdade 
política sem liberdade econômica, nem democracia sem mercado”. Todavia, 
contra os neoconservadores e o próprio Schumpeter, defendeu a tese da 
democracia como um “valor em si” (Ibidem, p. 11) 

Essa concepção (“democracia como um valor em si”) já expressava a forte 

repercussão no Brasil da tese popularizada por um autor situado no campo do 
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marxismo, Carlos Nelson Coutinho, eu sua obra: A democracia como valor universal, 

o que permite afirmar “que mesmo os marxistas (o que não era o caso de Weffort) 

não ficaram imunes a esta „ruptura‟ do vínculo entre democracia e dominação de 

classe” (Ibidem, p. 11). 

Para fins desta análise, é importante destacar que “este deslocamento 

intelectual”, sobretudo a afirmação da “democracia como um valor em si”, “confluiu 

com um processo de reciclagem da dominação burguesa. Essa chegou, inclusive, a 

expressar grande capacidade de direção político-ideológica em importantes 

momentos de derrota do regime ditatorial” (Ibidem, p. 12). 

Como demonstra Lúcio Flávio de Almeida, essa reciclagem contribuiu para a 

definição dos rumos ideológicos da campanha Diretas Já, 

[...] que, por um lado, contou com extraordinária adesão operária e popular; 
e, por outro, teve direção política burguesa tão eficaz que sequer a bandeira 
de greve geral foi agitada, exceto – e por pouco tempo – por um pequeno e 
combativo agrupamento político que ajudara a criar o PT (Ibidem, p. 12). 

Partindo da concepção marxista do Estado explicitada por nós e da discussão 

apresentada acerca dos conceitos de democracia e cidadania, podemos passar à 

discussão sobre o significado da campanha Diretas Já para as classes populares.  

Em relação ao restabelecimento da forma de Estado e do regime democrático 

burguês, a campanha Diretas Já retirou das mãos dos militares a decisão sobre a 

sucessão presidencial, favorecendo a oposição burguesa, que utilizou a força da 

campanha para negociar com o governo e o PDS o processo sucessório. Entretanto, 

não se deve esquecer que a eleição de Tancredo Neves e José Sarney para 

presidente e vice-presidente da República, respectivamente, deu-se de forma 

indireta, portanto o objetivo principal da campanha não foi atingido. 

A que forças sociais estavam vinculados os eleitos? Tancredo Neves, quando 

do fim do bipartidarismo (1979), filiou-se ao Partido Popular (PP), autêntico partido 

dos banqueiros, que, por razões práticas, fundiu-se ao PMDB em 1982. No PMDB, 

Tancredo Neves esteve sempre vinculado aos setores mais conservadores do 

partido e, no decorrer da campanha Diretas Já, liderou os seguimentos 

oposicionistas favoráveis à negociação pelo alto para a sucessão presidencial. 
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Seu vice-presidente José Sarney, às vésperas da eleição no Colégio Eleitoral, 

era presidente do PDS, partido do regime militar, dele se retirando para fundar a 

Aliança Democrática, que, depois, daria origem ao Partido da Frente Liberal (PFL), 

vinculado, principalmente, ao latifúndio, setor mais atrasado da burguesia brasileira. 

Tancredo Neves morreu antes de tomar posse na Presidência da República, e 

assumiu, em seu lugar, José Sarney, o qual se filiou ao PMDB. 

 Os autores Lucilia Neves Delgado, Alberto Tosi, Domingos Leonelli e Dante 

de Oliveira, entre outros, poderiam questionar nossa afirmação, dizendo que o 

governo Sarney convocou uma Assembleia Nacional Constituinte em 1986; que, em 

1988, foi promulgada a nova Constituição do país; e que, em 1989, foram realizadas 

eleições diretas para a Presidência da República. 

Respondendo a este questionamento, afirmamos que o resultado da 

campanha Diretas Já favoreceu às classes dominantes e à oposição burguesa. As 

primeiras apoiaram o golpe militar e os governos ditatoriais até quase o fim do 

regime, dissociando-se deste a partir da agudização da crise econômica em 1981, 

como se demonstrou no capítulo 1, e conseguindo que a passagem da ditadura 

militar burguesa para a democracia burguesa fosse realizada sem que houvesse 

uma crise de hegemonia no seio do bloco no poder e, portanto, sem pôr em risco a 

dominação/exploração de classe. 

A segunda venceu, pois conseguiu, a partir da mobilização de milhões de 

brasileiros, que se manifestaram nas praças e ruas Brasil afora, retirar dos militares 

a decisão sobre a sucessão presidencial e elegeu seu candidato, Tancredo Neves, à 

Presidência da República. 

Não questionamos a importância da instauração do regime democrático 

burguês para as classes trabalhadoras, pois, apesar de esse regime fazer parte da 

dominação política das classes dominantes sobre as classes trabalhadoras, 

sabemos que nesse regime as liberdades políticas de reunião e expressão, apesar 

de limitadas, facilitam a organização das classes populares, diferentemente do que 

ocorre na ditadura burguesa, na qual essas liberdades estão interditadas. 
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Reconhecemos, também, a importância do movimento operário e popular 

para a desestabilização da ditadura militar brasileira e, em especial, da campanha 

Diretas Já, que, com a realização de gigantescas manifestações, associadas à crise 

econômica, levaram a que importantes setores das classes dominantes se 

afastassem do governo ditatorial e apoiassem a redemocratização do país. 

Entretanto, a campanha Diretas Já, que, em nosso entendimento, tinha um 

potencial de aprofundar o processo de transição, ampliando os direitos políticos e 

sociais, reforçando políticas de caráter antimonopolista e antiimperialista, foi, desde 

o início, canalizada pela oposição burguesa para a aprovação da emenda Dante de 

Oliveira no Congresso Nacional e, ao não ser aprovada, serviu, apenas, como forma 

de esta oposição negociar com o governo e o PDS a sucessão presidencial. 

Definido nossa posição teórica em relação às obras que analisam a 

campanha Diretas Já como um movimento de resgate e ampliação da cidadania, 

retomaremos no próximo item o debate central desta tese, o qual se refere à relação 

do Estado e das classes sociais com a campanha Diretas Já e o processo de 

transição político no Brasil. 

 

3.2. Os limites da campanha Diretas Já no processo de transição brasileiro da 

ditadura militar para a democracia burguesa 

 

Diferentemente dos autores acima analisados, para nós, a campanha Diretas 

Já é parte do ascenso das lutas sociais que eclodiram no final dos anos 1970 e 

início dos anos 1980. A crise econômica que teve início a partir do fim do “milagre” 

(1973), e a abertura política iniciada em 1974 propiciaram diversas formas de 

contestação aos governos ditatoriais, elevando a tensão entre as classes sociais e 

entre estas, claro que de diferentes modos, e o Estado. 

Em primeiro lugar, a própria burguesia começou a demonstrar 

descontentamento com o governo militar, principalmente pelo seu afastamento dos 

centros decisórios da política de Estado. Em segundo, a oposição burguesa 
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aproveitou esse afastamento e a promessa do governo de promover a abertura, 

lenta gradual e segura, para ampliar a arena de disputa em torno da sucessão 

presidencial e para se posicionar em torno da mudança do regime político. Por 

último, as classes populares, que vinham se reorganizando depois das derrotas 

sofridas após o golpe militar, sentiram o peso da exploração capitalista e 

aproveitando-se do processo de abertura, criaram movimentos que enfrentaram a 

ditadura, com destaque para o novo sindicalismo do ABC paulista. 

Como demonstra Décio Saes, a transição brasileira da ditadura militar para a 

democracia burguesa, “é um processo social complexo, marcado pela defasagem 

entre „intenções‟ e resultados, bem como pelas flexões táticas. Nada está mais 

distante dessa realidade que a sua caracterização como um processo de 

cumprimento gradual de um projeto” (SAES, 2001b, p. 46). 

O autor demonstra que no início do processo de transição (1974) os objetivos 

políticos das classes sociais são múltiplos e heterogêneos. Segundo Décio Saes 

[...] a grande burguesia monopolista (nacional ou estrangeira) e o latifúndio 
apóiam a ditadura militar bem como sua política, a classe média liberal luta 
pela redemocratização efetiva do Estado e do regime político, a média 
burguesia nacional espera que a própria ditadura militar reoriente a sua 
política numa direção nacionalista e antimonopolista, as classes 
trabalhadoras urbanas e rurais se chocam abertamente com a política social 
e salarial da ditadura militar e, indiretamente, com o caráter ditatorial militar 
da forma de Estado e do regime político (Ibidem, p. 46). 

 Concordamos com Décio Saes quando este afirma que a burguesia 

monopolista (nacional e estrangeira) apoiou “a ditadura militar bem como sua 

política”. Entretanto ressaltamos que a fração burguesa industrial monopolista 

dissociou-se do governo a partir de 1981, quando o PIB industrial sofreu uma queda 

acentuada e, principalmente, a partir da adoção, por parte da equipe econômica do 

governo do presidente da República, João Batista de Figueiredo, de uma política de 

Estado voltada, prioritariamente, para o atendimento dos interesses do capital 

bancário monopolista nacional e do capital financeiro internacional. 

Essa dissociação levou a fração industrial monopolista a expor algumas 

críticas às políticas de Estado adotadas pelo governo, porém tais críticas não 

levaram ao rompimento entre essa fração burguesa e o governo, e logo foram 

suavizadas. 
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Como demonstra Décio Saes, no processo de transição do regime ditatorial 

militar para a democracia burguesa, havia um componente antimonopolista exposto 

pela média burguesia nacional. Entretanto esta fração burguesa esperava que o 

próprio regime militar reorientasse as políticas de Estado a seu favor. 

Este componente antimonopolista aparece de forma mais contundente nas 

propostas e nas lutas do movimento operário e popular, assim como um 

componente antiimperialista. É o que percebemos das seguintes propostas do 

Partido dos Trabalhadores. 

O PT tomará posição sobre os grandes temas nacionais a partir da 
perspectiva daqueles que constroem a riqueza do País, defendendo uma 
linha de ação na qual o desenvolvimento nacional reflita os interesses dos 
trabalhadores e não os interesses do grande capital nacional e 
internacional. O PT combate a crescente internacionalização da economia 
brasileira, que resulta num acréscimo brutal da dívida externa, ao mesmo 
tempo submete a classe trabalhadora a uma exploração ainda mais 
desenfreada (PT, 1999, p. 70)

11
 

Ou ainda, [...] “o PT propõe o rompimento dos acordos com o FMI, a 

suspensão do pagamento da dívida externa e uma reforma-agrária sob controle dos 

trabalhadores” (PT, 1999, p. 189)12. 

A partir das lutas operárias e populares impulsionadas pelas greves do 

período 1978-80 e do potencial antimonopolista e antiimperialista acima exposto, as 

frações burguesas diminuíram o tom da crítica à política de Estado. Foi, como já 

mencionamos, o caso da burguesia industrial monopolista: dissociou-se do governo 

e até ensaiou algumas críticas às políticas que beneficiavam, acima de tudo, o 

capital bancário monopolista nacional e o capital financeiro internacional. Mas logo 

suavizou as críticas. 

O ascenso do movimento operário e popular também desviou “a classe média 

liberal da luta pela democratização do Estado burguês e do regime político burguês, 

bem como faz a média burguesia atenuar suas críticas à política econômica” (SAES, 

2001b, p. 47). 

                                                           
11 Programa aprovado em 1/6/1980 no Instituto Sedes Sapientiae (SP). 

 
12

 Encontro Nacional Extraordinário – 12 e 13 de janeiro/1985 – Diadema/SP. 
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Como demonstramos no capítulo 1, a partir do golpe militar de 1964 o capital 

bancário monopolista (nacional, associado ou internacional) assumiu a hegemonia 

no bloco no poder, exercendo-a em condomínio, segundo expressão de Décio Saes, 

com a burguesia industrial monopolista nacional e estrangeira. 

O arrefecimento das críticas às políticas de Estado implementadas a partir de 

1981 por parte da burguesia industrial, acabou abrindo caminho para a consolidação 

da hegemonia do capital bancário nacional em conjunto com o capital financeiro 

internacional no seio do bloco no poder do Estado brasileiro. 

Foi nesse contexto que surgiu a campanha Diretas Já. Com início tímido, ela 

ganhou as ruas e praças Brasil afora, aumentando o número de participantes a cada 

novo comício. 

Como demonstramos no capítulo 2, PMDB e PDT fizeram de tudo para 

manter a campanha Diretas Já dentro da estrita ordem burguesa, canalizando toda a 

luta, expressa nas grandes manifestações de rua, para a contenda parlamentar em 

torno da aprovação da emenda Dante de Oliveira. 

Como demonstra David Maciel, a campanha Diretas Já aprofundou a crise do 

“cesarismo militar”, retirando a legitimidade do governo perante “as diversas frações 

burguesas do bloco no poder” (MACIEL, 2004, p. 299), o que acabou com as 

possibilidades de imposição de mais um governo militar. Segundo o autor: 

A aliança policlassista viabilizada em torno da proposta de eleição direta 
para presidente da República isolou o governo ainda mais do ponto de vista 
político, acelerando seu processo de divisão e dilapidando sua capacidade 
de direção da arena da disputa política (Ibidem, p. 299). 

Para o autor, a campanha Diretas Já, ao adquirir um caráter de massas, 

envolveu setores sociais antes alijados da participação política, “atraindo as massas 

populares, principalmente urbanas, para uma posição anticesarista explícita” 

(Ibidem, p. 299), movimento que minou as bases sociais e políticas do governo, 

impedindo a continuidade do “cesarismo” militar. Segundo David Maciel, a 

campanha viabilizou que “o campo de interlocução liberal” conquistasse 

“definitivamente a direção política do processo de transição”, pois foi capaz de 

capturar a “perspectiva transformadora e anti-institucional apresentada pelo 
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movimento das Diretas, através da passivização e do transformismo” (Ibidem, p. 

299). 

Como demonstra Lúcio Flávio de Almeida, o aparelho estatal brasileiro, nesse 

período, não estava imune à crise. Encontrava-se “bastante fragmentado”, visto que 

os “comandos militares constituíam verdadeiros feudos sobre os quais a autoridade 

do presidente da República era bastante limitada”. E a ausência “de uma forte 

atuação das esquerdas abriu caminho para que as disputas intraburguesas se 

explicitassem” (ALMEIDA, 1998, p. 46). 

Foi naquele contexto que se inseriu a atuação de setores burgueses à frente 

da campanha Diretas Já. A crise econômica abriu espaço para uma crise política no 

ramo executivo do aparelho de estado, e reduziram-se drasticamente as condições 

que propiciaram, ao sub-ramo militar deste aparelho a organização da classe 

dominante. Produziu-se uma crise de representatividade, o que levou certas frações 

burguesas a atuarem com maior “desenvoltura” do que faziam no passado recente. 

A oposição burguesa assumiu a direção da campanha Diretas Já e canalizou 

as insatisfações do movimento operário e popular, assim como as propostas mais 

radicalizadas mencionadas acima, para a luta parlamentar. As esquerdas, em 

especial o PT e a CUT, não tiveram forças para impedir este processo, e acabaram 

sucumbindo à direção burguesa. Essa fragilidade das esquerdas permitiu que a 

oposição burguesa negociasse com o governo o processo sucessório. 

Tal condução teve consequências negativas para as classes trabalhadoras, 

pois a negociação entre oposição burguesa e governo levou à instauração de um 

regime democrático burguês sem que tivessem sido expurgados os militares da 

cena política nacional, bem como os políticos que apoiaram o regime anterior. 

Sequer foram julgados os militares e civis (burgueses inclusos) que cometeram ou 

financiaram crimes de sequestro e tortura. 

A derrota do movimento operário e popular impediu a continuidade da luta, 

permitindo que as classes dominantes dirigissem o processo constituinte. Como 

observam diversos analistas, a Constituinte convocada pelo governo da Nova 
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República, em 1986, não foi exclusiva para realização da nova Constituição. 

Segundo Décio Saes, 

Convocada pelo aparelho de Estado militarizado, a atual Constituinte 
brasileira se organiza como um Parlamento ordinário, o que implica não só 
a diminuição da importância relativa da tarefa constituinte no conjunto da 
ação legislativa como também a atenuação dos efeitos politizadores 
decorrentes da deflagração de um processo constituinte (SAES, 1988, p. 
24). 

A Constituinte convocada nessas condições (Estado militarizado) permitiu a 

ascendência das Forças Armadas sobre os parlamentares, que foram 

constantemente pressionados “pelas altas patentes militares, que sempre relembram 

(através de entrevistas aos jornais ou da convocação direta de lideranças 

partidárias) os limites políticos do processo constituinte” (Ibidem, p. 24). 

Nessas condições, as principais reivindicações políticas dos trabalhadores 

não foram concretizadas na nova Constituição promulgada em 1988. No período da 

campanha Diretas Já, além da eleição direta para a Presidência da República, as 

principais reivindicações dos trabalhadores, principalmente os organizados em 

sindicatos, eram: algum tipo de liberdade sindical; o fim de Lei de Segurança 

Nacional; o direito de greve, assim como a luta contra os monopólios, o 

imperialismo, os acordos com o FMI e pela implantação da reforma-agrária. 

A Constituição de 1988 manteve a vinculação dos sindicatos ao Estado, 

impedindo a liberdade sindical. O direito de greve consta na Constituição e, para o 

setor privado, foi regulamentado pela Lei nº 7.783 de 28 de junho de 1989, 

regulamentação esta ampliada ao setor público, por decisão do Supremo Tribunal 

Federal (STF), em 25 de outubro de 2007. Entretanto, como os sindicatos estão 

atrelados ao Estado, a justiça do trabalho continua e continuará com a prerrogativa 

de julgar a legalidade ou não das greves. 

A forma de convocação e de funcionamento da Constituinte, acima apontada, 

também influenciou a decisão dos parlamentares sobre o papel das Forças 

Armadas, que, na Constituição de 1988, está superdimensionada (artigo 142). O 

texto constitucional atribui as Forças Armadas “a prerrogativa de intervir 

politicamente a favor da „manutenção da ordem‟, genericamente definida, sem que 

seja necessária a autorização prévia do Congresso” (SAES, 2001, p. 126). 
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Para Décio Saes esta prerrogativa constitucional legitima “a conversão das 

Forças Armadas em „partido político‟, o que destoa do „padrão democrático‟ vigente 

nos países capitalistas centrais” (Ibidem, p. 126), e isso acaba por legitimar a 

intervenção dos militares em assuntos que, nas democracias dos países centrais do 

capitalismo, são prerrogativas do Parlamento, como, por exemplo, a questão nuclear 

ou a política de fronteiras. 

A partir das análises apresentadas nesta tese, afirmamos que a campanha 

Diretas Já, ao ser conduzida pela oposição burguesa para aprovação da emenda 

Dante de Oliveira no Congresso Nacional, seguindo o estrito caminho da ordem 

burguesa, impediu que as reivindicações das classes populares ultrapassassem a 

luta parlamentar e pudessem impulsionar um processo de redemocratização do país 

que pusesse abaixo a estrutura militarizada do aparelho de Estado brasileiro, 

abrindo caminho para que a mudança da forma de Estado e do regime político 

ditatorial para a democracia propiciasse alterações nas estruturas da formação 

social que trouxesse ganhos reais para as classes populares. 

Uma importantíssima forma de luta dos trabalhadores, a greve geral, foi 

descartada pela oposição burguesa, pois apresentava o risco de ultrapassar os 

limites institucionais, levando ao confronto entre capital e trabalho e permitindo que 

as estruturas de poder fossem questionadas. Foi para impedir esse questionamento 

que a oposição burguesa canalizou as insatisfações populares para o Parlamento, 

fustigando cautelosamente apenas o regime militar, mas não suas bases de 

sustentação. Neste sentido apontou a “democracia” genericamente aludida, como o 

objetivo maior que, sendo atingido, significaria a superação dos problemas sociais. 
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4. Considerações finais 

 

Nos mais de dois mil atos públicos realizados entre junho de 1983 e abril de 

1984, estiveram presentes, aproximadamente, cinco milhões de pessoas, número 

muito expressivo que possibilita vislumbrarmos a possibilidade de que a campanha 

Diretas Já fosse além da mera proposta de aprovação da emenda constitucional 

restituindo eleições diretas para Presidente da República. 

A questão fundamental é por que uma campanha como as Diretas Já, que 

mobilizou milhões de pessoas pelas ruas e praças do Brasil afora, restringiu-se à 

luta parlamentar? 

Segundo nossa perspectiva de análise, 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 CUT. É por isso que afirmamos que as Diretas Já foi uma campanha 

que mobilizou milhões, mas teve uma direção burguesa. 

Para nós, 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; 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, antiimperialista e antilatifundiário presentes nas lutas e nas 

propostas da classe trabalhadora e de setores da classe média. Porém as forças 

populares não foram capazes de tomar em suas 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. 

O mérito da campanha foi retirar dos militares e do PDS a prerrogativa sobre 

a sucessão de Figueiredo. Nesse sentido, a direção burguesa cuja maior expressão 

foi Tancredo Neves, se revelou de grande eficiência. A Diretas Já não foi aprovada, 

mas forçou as negociações entre governo e oposição, o que permitiu a eleição de 

Tancredo/Sarney para a Presidência e Vice-Presidência da República. 
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A derrota da campanha Diretas Já significou a derrota das lutas operárias e 

populares. É verdade que a forma de Estado e o regime político seriam 

gradualmente alterados, transitando-se da ditadura burguesa para a democracia 

burguesa. No entanto, mesmo esta quando comparada a congêneres, 

principalmente em formações sociais imperialistas, apresenta sérias limitações. 
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