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Resumo 

 

 

Este estudo faz uma abordagem sobre as alianças eleitorais, destacando 
duas vertentes importantes nos processos de suas formações nas arenas políticas. 
Na primeira parte do trabalho é feita uma análise mais geral a respeito da problemática 
em questão. Onde dois ciclos políticos são analisados, apresentando o 
comportamento político-partidário dos partidos no Brasil. No primeiro ciclo, uma breve 
compreensão da política café-com-leite na República Velha, na qual, PRP e PRM 
dominam politicamente a arena nacional. O segundo ciclo, compreendido de 1945 a 
1964, foram analisados os processos eleitorais estaduais e nacionais. Nestes, os 
resultados analíticos mostram o que refletem no comportamento político-partidário dos 
partidos do passado e do presente no país. Outro aspecto importante também 
abordado na primeira parte foi a verticalização das alianças eleitorais, a qual teve 
como objetivo impor harmonia partidária entre os partidos nas formações das alianças 
eleitorais. Revendo esse processo político, vimos que, a imposição da verticalização 
não resolveu o problema da inexistência harmônica dos partidos no ato da formação 
das alianças eleitorais tocante ao espectro ideológico. A segunda parte da pesquisa 
está dividida em duas partes. A primeira faz uma análise sobre a trajetória política do 
PT e suas políticas de alianças, que se inicia no V Encontro Nacional do Partido em 
1987. Como consequência da expansão partidária, outras políticas de alianças são 
aprovadas pelo Partido dos Trabalhadores. Na segunda parte, é trabalhada as 
eleições municipais de 2008 em Natal, que observa analiticamente a campanha do 
PT e as alianças eleitorais realizadas pelo Partido para participar do pleito. Os velhos 
adversários políticos e oligárquicos formaram alianças com PT. Partido que nasceu 
combatendo as velhas práticas da política conservadora no nosso país, nos estados 
e nos municípios brasileiros. 

 

 

 

Palavras-chave: Alianças eleitorais, Políticas de alianças do PT, Campanha eleitoral 

de 2008 em Natal – aliados do PT. 

 

 



 
 

 
 

 

Summary 

 

 

This study is an approach to electoral alliances, highlighting two important 
aspects in the process of their formation in policy arenas. In the first part of the paper 
gives a more general analysis about the issues in question. Where two political cycles 
are analyzed, showing the behavior of party-political parties in Brazil. In the first cycle, 
a brief understanding of politics café-au-lait in the Old Republic, in which PRP and 
MRP politically dominate the national arena. The second cycle, realized from 1945 to 
1964, were analyzed state and national elections. In these, the analytical results show 
that reflect the behavior of party-political parties, past and present in the country. 
Another important aspect also was discussed in the first part of the vertical electoral 
alliances, which aimed to impose partisan harmony between the parties in the 
formation of electoral alliances. Reviewing this political process, we have seen that the 
imposition of vertical integration did not solve the problem of lack of harmonic parties 
at the time of formation of electoral alliances regards the ideological spectrum. The 
second part of research is divided into two parts. The first is an analysis of the political 
trajectory of the PT and its political alliances, which begins in the V National Party in 
1987. As a result of the expansion party, other political alliances are approved by the 
Workers' Party. The second part is crafted the 2008 municipal elections in Natal, who 
observes analytically the PT campaign and electoral alliances made by the Party to 
participate in the election. The old oligarchic political opponents and formed alliances 
with PT. Party that was born fighting the old practices of conservative politics in our 
country, in states and municipalities. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Keywords: Alliances electoral, alliances Policies PT, Election Campaign 2008 in Natal 
- allies of the PT. 
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Introdução 

 

Esta pesquisa teve como objeto de estudo as alianças eleitorais, majoritárias, 

nas eleições municipais de 2008 em Natal. De início, a título de uma abordagem mais 

geral, no Capítulo I, foi realizado um levantamento dos processos eleitorais ocorridos 

no ciclo político de 1945 a 1964 e como as alianças eleitorais eram formadas nessa 

época política. Partindo desse pressuposto, a análise desse capítulo confrontou os 

dados eleitorais disponíveis no TSE em termos quantitativos. Assim observando, 

esses dados percebemos e as conclusões analíticas obtidas se aproximaram às 

análises subsequentes dos Capítulos II e III. 

O objeto de estudo foi trabalhado sobre três aspectos que teve em toda a 

pesquisa, principalmente no capítulo inicial, a revisão de alguns trabalhos da literatura 

a respeito da problema no Brasil. A revisão utilizada da literatura brasileira que 

trabalha a questão das alianças eleitorais serviu como suporte teórico para o 

andamento e desenvolvimento da pesquisa. 

A necessidade de fazer uma abordagem mais geral sobre alianças eleitorais 

veio a corroborar com as observações já realizadas na introdução e no primeiro 

capítulo. O ponto que delimitou o objeto de pesquisa foi processo eleitoral de 2008 em 

Natal. 

O problema recaiu exatamente sobre as alianças eleitorais com a pergunta de 

partida ‘Por que os partidos políticos formam alianças eleitorais no Brasil?’ Quais são 

os critérios utilizados? Com essa questão, como delimitação do problema, analisamos 

a campanha municipal de 2008, fazendo comparações com outros processos 

eleitorais anteriores.  

Nos dois primeiros capítulos apoiamo-nos em dados estatísticos e da revisão 

da literatura brasileira a respeito da problemática. No terceiro capítulo, analisamos a 

campanha eleitoral de 2008 em Natal e as alianças formadas pelo PT. Como resultado 

comparativo, obtido buscamos compreender a postura do PT a partir das suas 

políticas de alianças. Diante desse passo, montamos uma pesquisa com questionários 
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semiestruturados aplicados a algumas lideranças partidárias envolvidas nas eleições 

daquele ano. 

As alianças eleitorais são tidas como instrumentos políticos, e estas estão 

inseridas no comportamento partidário dos partidos brasileiros. Apesar de vários 

fatores que contribuem para que as alianças eleitorais sejam formadas nas eleições 

proporcionais e majoritárias, em todos os níveis, são gerados outros problemas de 

ordem política nos sistemas partidário e eleitoral existentes desde a proclamação da 

República em nosso país que permitem o surgimento das alianças eleitorais. 

Por que os partidos formam alianças? Temos duas hipóteses: A primeira 

corresponde ao espectro ideológico. No espectro ideológico direita-esquerda, os 

partidos buscam aproximação políticoeleitoral com o campo que se identifica 

politicamente1. Ao formar alianças eleitorais com partidos do mesmo espectro 

ideológico, a finalidade política é derrotar o campo político opositor ao seu. Assim, no 

ato da formação de uma aliança eleitoral no espectro programático o que está em jogo 

é o conteúdo ideológico, o programa partidário dos partidos aliados e a identificação 

com seus objetivos de conquistar hegemonia política na sociedade e implantar o 

programa governo comum a todos. 

_____________ 

1 – Esquerda e direita são conceitos políticos que tem por objetivo teórico distinguir a posição partidária 
nos campos ideológicos e programáticos dos partidos. Tanto a esquerda quanto a direita, representam 
interesses de classes sociais. O termo esquerda é utilizado na política para definir a posição de um 
partido contrário as ideologias e políticas do capitalismo. Embora, a esquerda tenha passado por 
processo de reformulações políticas, principalmente depois da queda do “Muro de Berlim” em 1989, os 
partidos pertencentes a esta tendência ideológica se identificam com as atribuições atreladas a esta. 
Para Bobbio, ser de esquerda é lutar por uma sociedade justa, na qual, as formas mais comuns de 
discriminações não existam. Lutar contra à opressão, as disparidades sociais, econômicas e quaisquer 
tipos de privilégios é uma das bandeiras de luta da esquerda.  

Conforme o autor, esta tendência político-ideológica não é recente, ela existe desde o século XVIII, 
utilizado pela primeira vez na revolução francesa de 1789-1799, quando começaram a surgir 
movimentos contrários as políticas econômicas implantadas nos governos conservadores dos países 
europeus em detrimento ao fortalecimento do capitalismo. Segundo Bobbio, para que as aspirações 
políticas dos partidos de esquerda sejam instauradas, é necessário a derrocada do capitalismo com 
todas suas mazelas sociais, econômicas e políticas.  

No entanto, o termo esquerda, utilizado na política significa esperança, justiça social e econômica, 
liberdade e igualdade, transformação do capitalismo para o socialismo e, consequentemente o 
comunismo. Embora, Bobbio, não explicite claramente o termo “comunismo”, os partidos de esquerda 
tem como objetivo comum a instauração deste, tendo o socialismo por uma fase de transição entre este 
e o capitalismo, onde as mudanças necessárias ocorrerão para a derrocada definitiva da sociedade 
capitalista. 
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O segundo conceito, direita, corresponde aos partidos conservadores que defendem as políticas 
econômicas e sociais do capitalismo. Enquanto a primeira tendência defende a inclusão do homem no 
processo dos meios de produção das sociedades capitalistas, a direita se caracteriza por defender a 
exclusão como algo “natural” nas sociedades humanas. 

As principais bandeiras de luta desta tendência política dizem respeito a defesa do Estado mínimo e, 
este, não regulamenta a economia. Assim como, a exploração do homem pelo homem é “natural” e a 
economia é de mercado, que tem por objetivo a existência de explorados e exploradores, de oprimidos 
e opressores, incluídos e excluídos socioeconomicamente dos processos dos meios de produção do 
capitalismo. Outra posição política ideológica da direita é defender a propriedade privada dos meios de 
produção, esta pertencente a capitalistas. 

Para Bobbio, esse conjunto de bandeiras define ideologicamente os partidos de direita como 
conservadores e defensores do status quo tanto nas sociedades antigas, modernas como as 
contemporâneas, com suas políticas de austeridades fiscais, cortes nos orçamentos públicos e 
enxugamento da máquina estatal em detrimento do fortalecimento do capitalismo. 

A defesa da livre concorrência e das disparidades sociais como também a existência de excluídos e 
incluídos, explorados e exploradores, oprimidos e opressores assim como a ausência do Estado na 
regulamentação das ações econômicas do capitalismo, são questões centrais para a direita exercer 
seu papel política nas sociedades democráticas contemporâneas. 

 

Ao formar alianças, os partidos dos espectros esquerda-direita, buscam 

fortalecer o campo ideológico ao qual pertencem na arena e, maximizar os ganhos 

eleitorais. Nesta análise, implicitamente concluímos que díade esquerda-direita 

quando disputam eleições, principalmente as nacionais, acabam utilizando o conteúdo 

programático nos embates políticos. O exemplo evidente desse tipo ação política foi 

visto nas eleições presidenciais de 1989 durante toda a campanha. Especialmente no 

2º turno, com a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. 

A segunda hipótese diz respeito ao pragmatismo2 eleitoral. No campo 

pragmático os partidos políticos formam alianças eleitorais com finalidades de           

_____________ 

2 – Pragmatismo é um substantivo masculino que ocorre com a junção das palavras prágmato+ismo. 
A primeira definição deste termo, segundo o dicionário Houaiss, diz respeito à ênfase no pensamento 
filosófico na aplicação corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo 
seu bom êxito prático [É especialmente aplicado ao movimento filosófico norte-americano baseado em 
ideias de Charles Sanders Peirce (1839-1914) e William James (1842-1910).]. 

A segunda definição corresponde a tratamento dos fenômenos históricos com referência especial às 
suas causas, condições antecedentes e resultados. A terceira definição se relaciona com a 
consideração das coisas de um ponto de vista prático, conforme definições do dicionário Houaiss. 
 
No entanto, compreendemos como pragmatismo político a ausência de posições ideológicas dos 
partidos nas formações das alianças eleitorais, que buscam através destas resultados eleitorais 
satisfatórios de acordo com seus interesses. Nele, nos processos eleitorais recentes, percebemos a 
presença do mesmo em quantidade maior nas eleições locais, regionais e nacionais.  
Embora, seja uma prática dos partidos conservadores formarem alianças sem critério ideológico 
visando a maximização dos resultados eleitorais, a esquerda também tem se utilizado do pragmatismo 
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como uma tática política de abarcar novos contingentes de eleitorados onde seu desempenho é ínfimo 
ou inexistente. 
 
Portanto, pragmatismo eleitoral em nossa conclusão, significa formação de alianças entre partidos de 
esquerda com os de direita, e, de direita com os de esquerda nos processos eleitorais majoritários e 
proporcionais nas eleições locais, regionais e nacionais, sem levar em consideração suas posições 
político-ideológicas contidas em seus programas partidários. Os objetivos do pragmatismo eleitoral é a 
maximização dos resultados eleitorais, minimização dos apoios aos adversários políticos e, 
consequentemente a conquista do exercício do poder. Embora, o pragmatismo não seja sinônimo de 
conquista permanente.    
 

  
maximização de ganhos eleitorais, expansão partidária, conquistar o poder a qualquer 

custo etc. Os adversários políticos não são eternos. Partidos de esquerda e direita se 

aliam entre si, descartando as divergências partidárias ideológicas. Não há harmonia 

ideológica nesse campo. Os objetivos são vários. Desde manutenção de grupos 

oligárquicos no poder como também derrubar velhas oligarquias e construir novas 

forças políticas na arena que disputa o poder. 

As variações de formações de alianças acontecem entre partidos de esquerda 

com os direita, os de centro3 com esquerda assim como centro com direita. E, 

acontece dos três campos formarem alianças eleitorais. Seja os partidos de direita, 

esquerda e centro com o comportamento adotado nesse campo, nos processos 

eleitorais em muitas situações compõem coligações para disputar as eleições, 

independentemente do nível da arena política no jogo democrático.  

As alianças eleitorais nas competições políticas tem chamado a atenção da 

ciência política no Brasil. Seja na República Nova ou no ciclo político de 1945 a 1964, 

o fenômeno é observado sobre vários aspectos. Há compreensões analíticas que 

apontam para o princípio geral de economia de esforços e maximização de ganhos 

eleitorais, como podemos ver nas análises de Downs (1999)4 sobre Custo versus 

Benefício, onde a busca por maximização da satisfação em detrimento da    

_____________ 

3 – Partido de centro, segundo Bobbio, não defende ao extremo nenhuma duas tendências ideológicas, 
seja de esquerda, seja de direita. Sua posição política, conforme o autor, funciona como mediadora, 
onde as posições extremas dessas tendências são desconsideradas pelos partidos de centro. No 
entanto, estes partidos não defendem nem o capitalismo, nem o socialismo.      

4 – Anthony Downs é um dos principais teóricos da teoria da ação individual, que contrapõe a lógica 
da ação coletiva. Os adeptos dessa teoria declaram pessimismo a respeito da possibilidade de ação 
coletiva e resistem à existência de contingentes significativos de cidadãos numa democracia 
republicana com diretrizes que dizem algo aos interesses públicos bem como participar da coisa 
pública, mesmo que seja de maneira limitada.      
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minimização dos danos é uma ação estratégica que realiza-se apoiada em cálculos. 

A teoria da escolha racional permeia a maximização da riqueza, da conquista de votos 

e de outras dimensões mais ou menos mensuráveis que dizem respeito a 

quantidades, sujeitos e constrangimentos dos recursos materiais. 

Formar alianças eleitorais é visto como uma racionalidade instrumental, na 

qual a influência e o acesso à máquina governamental pode aproximar os núcleos 

decisórios depois dos pleitos realizados, conforme as observações de Krause e Godoi 

(2010), além de afirmarem que nas eleições brasileiras o eixo esquerda-direita parece 

não representar fundamento ideológico. Segundo esses dois autores, as alianças 

representam perdas e ganhos na representação política e social. Para eles, os 

partidos formam alianças nas arenas onde antes tinham realizados alianças eleitorais. 

Elas são transformadas em instrumentos eleitorais para a obtenção do 

sucesso eleitoral em todos os níveis de competições políticas, seja nas eleições 

municipais, estaduais ou gerais, contudo, essas não são reproduzidas na mesma 

proporcionalidade nas demais arenas. No entanto a racionalidade política 

corresponde um contexto social, econômico e político que determina a dinâmica da 

competição partidária e eleitoral. 

Como afirma Aline Machado (2012), as alianças eleitorais seguem uma 

determinada lógica que não tem prazo de permanência entre os partidos. E cada 

eleição apresenta um contexto e uma dinâmica. Essas duas variáveis são 

determinantes para formações das alianças eleitorais no Brasil. Significa afirmar que 

não há nenhuma garantia de que elas sejam replicadas nos processos eleitorais 

subsequentes. Cada eleição é um processo distinto dos que aconteceram 

anteriormente. Os partidos aliados de uma determinada eleição podem em outros 

processos eleitorais serem adversários políticos. Os atores são os mesmos, os 

contextos sociais, políticos econômicos assim como as dinâmicas mudam com passar 

do tempo. 

Para ela, o tamanho dos partidos determinam sua força e posição. Há partidos 

que têm dimensões nacionais enquanto outros são regionais e locais. Nos municípios 

e nos estados os partidos pequenos estão mais presentes nas disputas eleitorais. 

Embora muitos partidos no Brasil sejam considerados pequenos nacionalmente, 
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locais e regionalmente eles formam alianças com objetivos variados, principalmente 

nas campanhas proporcionais, visando conquistar cadeiras nos poderes legislativos.  

No presidencialismo de coalizão5 amparado no sistema pluripartidário, 

partidos são criados e desaparecem, fazem fusões, provocam dissidências, mudam 

de nome e corroboram para a baixa identificação do eleitorado, conforme apontam 

Miguel e Machado (2010) em sua observação sobre alianças e o espectro ideológico. 

Segundo eles, essa é uma das causas da descontinuidade do sistema partidário 

brasileiro. 

Num país em que (especialmente antes da imposição da fidelidade partidária 

pelo TSE) políticos mudam de legendas intermináveis vezes, além da baixa e fraca 

coesão assim como o localismo, no qual lideranças de um mesmo partido apoiam 

candidatos de legendas diferentes, tendem a favorecer a fragmentação partidária 

como também um sistema político fadado a falência. Então o pertencimento de classe 

não é mais central e a diminuição das identidades6 passa a ser mais presente nos 

processos eleitorais.  

  Na competição política os poderes executivos estaduais e o federal 

determinam a dinâmica das alianças nas eleições exercendo influências nas suas 

formações. Esse tipo de ação política acaba enfraquecendo os partidos que refletem 

em custos altos para a governabilidade do país. Quando as alianças são formadas,  

_____________ 

5 – Entendemos por presidencialismo de coalização a ausência de partidos com unidade capazes de 
ter hegemonia eleitoral numa magnitude qualquer. No caso do Brasil, como temos partidos fracos e 
pequenos, a maioria deles, obter resultado eleitoral satisfatório em campanhas isoladas, sejam 
majoritárias e/ou proporcionais, não ocorre nas eleições brasileiras. Além de que, a necessidade de 
formar alianças eleitorais estar inculcada na formação política das lideranças políticas na nossa 
sociedade. E, para governar, seja local, regional e nacional, as alianças eleitorais se converterão em 
coalização de governo da chapa vencedora nas eleições. 

Embora, há a práxis da governabilidade, o partido que ocupa o exercício do poder necessita de apoio 
da maioria da bancada dos partidos aliados presentes nos poderes legislativos para viabilizar as 
aprovações dos projetos de governo e fazer funcionar os interesses da sua gestão. Assim, ocorre 
coalização entre partidos grandes, pequenos, fortes e fracos. 

6 – Por identidades, compreendemos a identificação do partido com o espectro ideológico em que ele 
estar inserido. O afastamento dele do espectro ideológico representa a diminuição de sua identificação 
com as características, posturas político-ideológica, programas de partidário e de governo. No caso 
acima, se aplica exatamente ínfima importância que os partidos tem dado a suas posições ideológicas 
nos processos eleitorais. Isso corresponde tanto aos partidos de esquerda quanto aos partidos de 
direita. 
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os objetivos destas são a conquista do executivo e obter maioria para os legislativos 

municipais e estaduais. Isso se dá na composição de alianças majoritária com as 

proporcionais.  

Para fazer aliança eleitoral, os partidos levam em consideração vários   

aspectos, entre eles a representação partidária, tamanho de cada partido como 

também o tamanho da própria aliança.  Já nos subsistemas7, essas alianças 

correspondem ao comportamento regional, características próprias da magnitude em 

que disputará o pleito eleitoral, potencial de ganhos eleitorais dos partidos e o 

desempenho dos candidatos a ser lançados. Nas eleições regionais os partidos 

pequenos estão mais presentes na competição e formam mais alianças eleitorais com 

os partidos grandes numa frequência maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

7 – Subsistemas, em nossa compreensão, se trata de eleições municipais, onde os processos eleitorais 
apresentam dinâmicas com leques de posturas políticas amplas dos dirigentes partidários locais. É nos 
municípios, em que, alianças eleitorais ocorrerem com maior frequência entre os adversários políticos. 
Neles, os partidos pequenos, sem expressividade política, se concentram e participam dos processos 
eleitorais, tanto majoritário quanto proporcional. Devido grande número de partidos pequenos nos 
municípios, a presença de alianças eleitorais é comum na eleição local, seja entre partidos do mesmo 
espectro ideológico, seja entre partidos de espectros ideológicos distintos.   
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Capítulo I – Alianças eleitorais e seus desdobramentos. 

 

Nesse capítulo faremos uma abordagem mais geral sobre alianças eleitorais 

no Brasil, com o objetivo de compreender como os partidos e seus comportamentos 

político eleitorais são utilizados na prática nas arenas políticas. Dois recortes 

históricos têm importância no desenvolvimento do objeto de pesquisa. O primeiro 

corresponde ao ciclo político da República Velha de 1894 a 1930, no qual nos 

deparamos com os primeiros processos eleitorais na história republicana do país. O 

resgate histórico das eleições desse ciclo tem por finalidade demonstrar parcialmente 

as posturas dos partidos nas competições políticas da época. O período denominado 

da política “café-com-leite”, que trabalha com resquícios da formação política das 

nossas lideranças partidárias que estão inseridos nos partidos do passado e do 

presente da história política brasileira. 

O segundo resgate, é referente ao ciclo político de 1945 a 1964. Duas leis vão 

reger o período. A primeira é o Decreto-lei 7.586, de 28 de maio de 1945 que ficou 

conhecido como Lei Agamenon. Essa Lei passou a regulamentar as eleições no país, 

mas as suas atribuições apresentavam limitações quanto as desenvolturas dos 

processos eleitorais tocantes a formação das alianças políticas entre os partidos 

existentes na época e suas organizações partidárias. Os pontos mais importantes dela 

dizem respeito ao alistamento eleitoral; órgãos dos serviços eleitorais (tribunais 

regionais e superior); sistema eleitoral com voto obrigatório e secreto, bem como 

dividido em proporcional e majoritário. Além da criação de partidos no período, mas 

sem clareza sobre organização partidária, comportamento político etc. 

Esse Decreto-lei permaneceu até 1950, sendo substituído pela Lei 1.164 

aprovada em 26 de julho de 1950. Essa Lei apresenta mais clareza a respeito dos 

partidos políticos, sua organização, processos eleitorais e formações das alianças 

políticas entre partidos nas disputas políticas. No capítulo I – Do registro dos 

candidatos, é estabelecido que: Art. 47. Somente podem concorrer às eleições 

candidatos registrados por partidos ou alianças de partidos.  
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E no Capítulo III – Das alianças dos partidos políticos, artigo 140 e incisos 1º; 

2º; 3º e 4º respectivamente falam sobre as e formações de alianças eleitorais. Abaixo 

a síntese do artigo 140 do Capítulo em questão: 

Art. 140. É permitida a aliança de dois ou mais partidos políticos, para o fim do registro 

e da eleição de um ou mais candidatos comuns, no círculo nacional, regional ou 

municipal.  

§ 1º A aliança será promovida, em cada caso, pelos competentes diretórios 

interessados.  

§ 2º A aliança para eleições municipais dependerá da prévia aquiescência dos 

diretórios regionais.  

§ 3º A aliança será representada por uma comissão interpartidária, escolhida pelos 

diretórios com que se relacione.  

§ 4º A aliança, em cada caso, terá denominação própria. Nas eleições a que concorra 

em aliança, cada partido aliado poderá usar, sob a legenda da aliança, a sua própria 

legenda.  

É sobre esses aspectos que os partidos brasileiros, legalmente começam a 

participar das alianças eleitorais. Contudo, na República Velha (1889–1930) já existia 

essa ferramenta política e os partidos realizavam alianças eleitorais entre si. De 1945 

a 1950, também houve alianças entre partidos, embora não existissem leis nesses 

dois lapsos políticos que designassem alguma orientação para essa postura partidária 

dos partidos brasileiros, o comportamento aliancista começava a ganhar espaço na 

política.   

Portanto, esses dois recortes históricos presentes no primeiro capítulo, faz 

parte da abordagem mais geral sobre as alianças eleitorais em períodos distintos da 

nossa história (1889–1930 e 1945-1964).    

 

1.1 - A lógica das alianças eleitorais no Brasil. 

 

Os critérios utilizados para classificar as alianças eleitorais, conforme Krause 

e Godoi (2010) estão classificadas no espectro ideológico e pragmático. Nas 

observações destes autores há três tipos de classificações analíticas que permitem 

ideologicamente determinar os tipos de alianças eleitorais. São as alianças 
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Consistentes, Semiconsistente e Inconsistente8. Essas alianças representam 

interesses, táticas e estratégias das legendas aliadas nas disputas políticas eleitorais. 

Dois padrões metodológicos serão aplicados no decorrer deste trabalho para 

respondermos nossas hipóteses a respeito do objeto de pesquisa.  

Os aspectos que determinam as formações dessas alianças, principalmente 

nos pleitos eleitorais, são variados. A tentativa de alinhamento e desalinhamento 

ideológicos dos partidos que compõem alianças nas eleições nacionais (gerais), 

estaduais e municipais, apresentam muitas explicações para que este fenômeno 

continue a existir politicamente nos sistemas eleitorais do Brasil. Algumas dessas 

explicações estão correlacionadas à fragmentação partidária e a fragilidade do 

sistema político eleitoral brasileiro. 

No espectro ideológico as alianças consistentes são compostas de esquerda 

ou de direita. As possibilidades de alianças entre partidos políticos do mesmo espectro 

é que determina essa classificação Krause e Godoi (2010). Seus traços ideológicos 

são caracterizados como sendo de esquerda ou de direita. As semiconsistentes 

apresentam inserções entre direita-centro e esquerda-centro.  

Nesses tipos de alianças os partidos de esquerda e de direita são aliados dos 

partidos de centro respectivamente. Nas alianças inconsistentes, o espectro 

ideológico na maioria das vezes não levados em considerações. Os antagonismos 

das forças ideológicas são suprimidos nos pleitos eleitorais, principalmente nas 

arenas estaduais e municipais. Politicamente desmantelam os sistemas político, 

eleitoral e partidário do Brasil. A ausência de partidos fortes e a inexistência de 

equidade partidária entre os partidos nas competições políticas eleitorais acabam 

corroborando para reafirmar as fragmentações e fragilidades presentes nesses 

sistemas.  

_____________ 

8 – Consistente, Semiconsistente e Inconsistente, são os tipos de alianças eleitorais formadas entre os 
partidos nas eleições locais, regionais e nacionais. Aliança Consistente ocorre entre partidos do mesmo 
espectro ideológico, seja partido de esquerda, seja partido de direita. Esquerda é um espectro 
ideológico assim como a direita também é. Aliança semiconsistente é feita entre partidos de esquerda 
e de centro, ou seja, partidos de direita e de centro. A Inconsistente corresponde a formação de aliança 
entre partidos de espectros ideológicos distintos. Ou seja, partidos de esquerda formam alianças 
eleitorais com partidos de direita, os partidos de direitas se aliam aos partidos esquerda. Daí então, o 
resultado político dessa aliança se configura como inconsistente por aliar partidos de espectros 
ideológicos diferentes e de extremos políticos que se combatem entre si.  
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A estratégia do argumento de ganho eleitoral é utilizada por todos os partidos, 

conforme Schmitt (2005). Na magnitude distrital, esse argumento define o tamanho 

das alianças eleitorais e como se comportaram nas disputas políticas. Neste contexto 

surgem os subsistemas partidários, regionais, corroboram com a dinâmica da 

competição eleitoral em vários níveis eleitorais. Os objetivos das composições de 

alianças tem por finalidades a maximização do seu suporte quanto ao eleitorado. Em 

tese, os princípios para que haja formações de alianças sustentam-se na ideia da 

necessidade de derrotar o principal adversário político. 

Vencer as eleições não justifica somente a maximização do apoio eleitoral do 

partido aos seus candidatos, mas, além disso, procurar minimizar o apoio do 

oponente. No nível regional os grandes partidos praticamente não se aliam entre si. 

Em nível nacional, pelo contrário, uma aliança majoritária entre eles pode ser 

significante quanto o espectro ideológico de cada partido nacionalmente, onde os 

aspectos regionais não levados em conta.  

Como o objetivo dos partidos é conquistar o maior número de votos possíveis 

de um determinado eleitorado, potencialmente as alianças tendem a maximizar o 

desempenho eleitoral de um partido qualquer. As campanhas majoritárias são 

compostas de frentes partidárias, os critérios de afinidades ideológicas não são 

levados em consideração, conforme Schmitt (2005); Krause e Godoi (2010). 

 

As coligações não almejam única e exclusivamente o 
aumento do apoio eleitoral. Estas também servem para 
que os partidos políticos se posicionem entre si, 
sinalizando aos demais membros do campo político 
afinidades com determinados grupos e afastamento de 
outros. A motivação desta aproximação / afastamento 
pode se dever à intenção de, no momento pós-eleitoral ou 
mesmo durante um segundo turno, se aproximar de 
grupos políticos que tenham acesso à máquina estatal. 

(MACHADO e MIGUEL, 2010) 

 

Teoricamente qualquer partido ganha com as alianças eleitorais. Obviamente 

que uns obtém ganhos maiores enquanto outros ficam com ganhos menores. Mas 

todos os partidos ganham com esse instrumento político. O objetivo dos maiores 

partidos de se tornar aliados dos pequenos partidos é de conquistar votos em áreas 
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nas quais eles se configuram como ínfimos e insignificantes. Por outro lado, essas 

alianças acabam organizando as eleições proporcionais.  

Nas observações de Schmitt (2005), as alianças eleitorais exercem o papel 

de orientar as futuras migrações partidárias dos deputados estaduais e federais 

eleitos. Segundo este autor, o PMDB é o partido que mais celebra alianças eleitorais 

no Brasil, exatamente por se tratar e se caracterizar como um partido de centro. 

Quanto às alianças majoritárias os fundamentos elaborados em torno delas 

se correlacionam com a natureza estratégica do partido. As diferenças ideológicas 

não se tornam obstáculos impossíveis e intransponíveis nas competições políticas 

eleitorais. As inconsistências ideológicas presentes nas alianças eleitorais acabam se 

sustentando na composição partidária dos partidos que se aliam nas eleições 

majoritárias e proporcionais. No sistema de lista aberta, no caso do Brasil, as alianças 

proporcionais têm competições entre candidatos que se caracterizam por serem 

acirradas e árduas.  

Suas campanhas se configuram como sendo de caráter individual. Os 

requisitos exigidos dos grandes partidos para que os pequenos partidos façam parte 

da composição aliancista é de apoiar as campanhas majoritárias. Tal apoio se 

converte em recursos humanos e econômicos para o pleito eleitoral e juntamente a 

eles entra em questão o aumento do tempo do horário gratuito eleitoral no rádio e na 

televisão. 

As construções das alianças eleitorais são flexíveis. Muitas são feitas visando 

à composição das alianças majoritárias, levando em consideração a magnitude 

eleitoral, o tamanho do partido, o tempo do horário gratuito do programa eleitoral no 

rádio e na televisão, o poder de barganha e de chantagem do partido, a candidatura 

a ser lançada pelo partido etc. No caso dos grandes partidos, os motivos que os levam 

a se aliar aos pequenos partidos também são pragmatismos e visam aumentar a 

possibilidade de ter maior número de eleitos. 

Os partidos pequenos têm dificuldades para atingir o quociente eleitoral 

quando lançam candidaturas isoladamente. Por isso que eles recorrem aos grandes 

partidos para se aliar e dentro desse objetivo busca conquistar cadeiras através da 

formação da aliança eleitoral majoritária. Como existe distribuição de força eleitoral 
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desigual, a presença das alianças contribui para que o equilíbrio da proporcionalidade 

de fato passe a existir.  

Outro aspecto importante e benéfico é que o nivelamento ocorre para todos 

os partidos que são aliados. Ou seja, se o partido é fraco eleitoralmente numa 

magnitude eleitoral, o outro pode compensar em outra magnitude diferente da sua, 

seja um partido grande como um pequeno, a lógica se aplica aos dois casos. Para 

Dalmoro; Fleischer (2005) as alianças eleitorais são tratadas, juridicamente, como um 

partido único ou provisório.  

 

1.2 – Alianças eleitorais na República Velha (1889-1930) 

 

O surgimento das alianças eleitorais no Brasil ocorre na República Velha a 

partir de 1898 com a aliança entre o PRP e PRM. Essas alianças caracterizaram o 

que ficou conhecido como a “Política do café-com-leite”, onde São Paulo e Minas 

Gerais, sendo os dois estados mais poderosos economicamente da nação, se 

reversavam na presidência da República. Essa política de alianças dos paulistas e 

mineiros se estendeu até 1930.  

As alianças eleitorais entre PRP e PRM na República Velha conseguiram 

assim eleger seus candidatos à presidência do Brasil no período de 1894-1930. Dos 

candidatos a presidente da República Velha seis presidentes foram eleitos pertenciam 

ao PRP. Os demais eram mineiros e representavam o PRM, conforme quadro abaixo.  

Presidentes eleitos pelo PRP Presidentes eleitos pelo PRM 

Prudente de Morais (1894 a 1898) Afonso Pena (1906 a 1909) 

Campos Sales (1989 a 1902) Hermes da Fonseca (1910 a 1914) 

Rodrigues Alves (1902 a 1906) Venceslau Brás (1914 a 1918) 

Rodrigues Alves (1918), não tomou posse por  
que no período estava doente. 

Delfim Moreira (1918 a 1919) 

Washington Luís (1926 a 1930) Artur Bernardes (1922 a 1926) 

Júlio Prestes (1930), não foi empossado devido 

a revolução de 1930. 

 

Quadro I – Presidentes eleitos da Política do café-com-leite. 
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Nas eleições de 1930, o presidente Washington Luís indicou Júlio Prestes, do 

Partido Republicano Paulista. Essa decisão gerou desconfortos na aliança PRP-PRM, 

isso por que era a vez dos mineiros lançarem candidato para presidente do Brasil. 

Nesse desentendimento gerou dissidências e o PRM buscou se aliar com outros 

estados. Antônio Carlos, então presidente de Minas Gerais cedeu sua candidatura a 

Getúlio Vargas e assim formou Aliança Liberal com Minas Gerais, Rio Grande do Sul 

(PR-RS) e Paraíba, tendo como vice-presidente o paraibano João Pessoa. Esta 

aliança ainda contou com a adesão do PDP-SP. 

As alianças eleitorais entre paulistas (PRP) e mineiros (PRM), mantiveram a 

hegemonia por mais de três décadas. Por trás dessas alianças eleitorais estavam os 

interesses econômicos e oligárquicos dos dois estados mais poderosos do país. O 

revezamento das candidaturas presidenciais da “política café-com-leite” foi mantido 

até 1930 quando ocorreu a ruptura por parte dos mineiros. 

Os resquícios do Império estavam presentes na República Velha. O jogo 

político das oligarquias apresentava aspectos matreiros do antigo regime político. Sem 

instituições para regularizar as eleições, nessa época o coronelismo exercia com força 

o controle da política nos estados. Devido à ausência de instituições capazes de 

controlar as eleições e os eleitores, nesse período surge o voto de cabresto. A 

quantidade de eleitores aptos a votar e os números de votos nos candidatos eleitos e 

derrotados correspondiam à pequena parcela do eleitorado brasileiro. 

As alianças eleitorais seguem a lógica da perpetuação de oligarquias. Esse é 

o objetivo dos partidos se aliarem uns com os outros: a luta pela ampliação da base 

político eleitoral numa magnitude em que um partido apresenta desempenho negativo 

eleitoralmente. Mais adiante, veremos seus desdobramentos nas competições 

eleitorais no Brasil em períodos posteriores.   

 

1.3 – Alianças eleitorais no período de 1945-64. 

 

Alguns partidos conseguem ser legendas nacionais. Outros chegam a se 

configurar como partidos regionais que representam com expressividade os 
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interesses das lideranças locais. Mas diante das disputas políticas eleitorais não 

significa afirmar que as alianças eleitorais entre outros partidos sejam descartadas. 

De uma forma ou outra, as eleições locais e regionais para os partidos pequenos têm 

configurações diferentes das eleições gerais. A conjuntura local e a acumulação de 

força podem ser completamente distintas da nacional. O resultado da compreensão 

desses dois aspectos torna elemento importantíssimo para o pleito eleitoral de uma 

magnitude eleitoral local ou regional. 

Os grandes desafios para as lideranças partidárias sejam as locais, regionais 

e/ou nacionais, são como compreender a leitura das conjunturas política e econômica 

do momento em que pretendem concorrer aos pleitos eleitorais. Outra questão é como 

articular as acumulações de forças em detrimento de um determinado grupo político. 

Essas duas situações, em tese, podem definir o resultado político de uma eleição 

qualquer. Porém, teoricamente os fatores presentes nestas situações tendem a 

favorecer a um lado, como também proporcionar o surgimento de uma terceira 

alternativa. 

No entanto, os desdobramentos das composições das alianças eleitorais, 

principalmente as majoritárias, acontecem conforme critérios estabelecidos pelos 

partidos políticos que tem visibilidade política maior diante de um eleitorado local. 

Muitas questões são levadas em considerações. Desde as pré-candidaturas como o 

desempenho eleitoral de cada um deles nas eleições anteriores. O horário gratuito na 

televisão e no rádio, acumulação de forças, quadros partidários tanto quanto as 

lideranças e os “caciques” políticos isolados que podem exercer papel importante no 

resultado das eleições.  

Independentemente das dicotomias ideológicas, os partidos políticos formam 

alianças em detrimento de benefícios eleitorais. Como diz Olson (2011)9, as 

organizações têm por finalidade e obrigatoriedade a função de oferecer benefícios 

públicos e coletivos aos grupos que nelas estão inseridos. Essa compreensão  

_____________ 

9 – A teoria da lógica da ação coletiva é um estudo que observa as ações das organizações, grupos 
sociais, sindicatos etc. O autor contrapõe a teoria da escolha racional que coloca o indivíduo isolado 
em busca de conquistas e interesses individuais. Sobre mais a lógica da ação coletiva, ver Olson 
(2011).  
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complementa a nossa observação a respeito da problemática em discussão. 

As razões que levam os partidos políticos a fazer alianças eleitorais no Brasil 

obedecem a uma lógica que é na maioria das vezes pragmáticas e indefinida suas 

formações em cada processo eleitoral. Esse pragmatismo tem resquícios do Brasil 

Império e da República Velha. Os vícios culturais enraizados, na formação 

socioeconômica e política da sociedade brasileira são um mal que assolam as 

instituições e o sistema partidário e o eleitoral no nosso país. Segundo Manoel Bomfim 

(1998) que analisa desde o Brasil Colônia e enfatiza a maneira como o território 

brasileiro e a nação foram saqueadas por Portugal e seus aliados nos país.  

Essa “herança política” está inculcada na sociedade brasileira. Não é estranho 

comportamentos políticos nas eleições que desfazem qualquer esquema teórico-

ideológico formulado e constituído há séculos. A praticidade em compor alianças 

eleitorais (dispositivo legal que a legislação eleitoral assegura) parte do princípio de 

obtenção de ganhos político eleitorais. 

O ciclo político de 1945-64 é observado em alguns trabalhos como de 

Fleischer (1981); Souza (2005) e Hippólito (1985). Nele as observações sobre 

alianças eleitorais entre partidos políticos nas campanhas eleitorais apresentam 

papéis importantes que elas exerceram nos principais partidos desse período. O PSD; 

PTB e UDN, os três maiores partidos políticos da época, participaram de disputas 

eleitorais acirradas e polarizadas nos estados, municípios e nas eleições 

presidenciais. Esses estudos demonstram a importância das alianças nesse período. 

O crescimento do número de partidos aliados aos dois principais partidos, PSD e PTB, 

fez com que as disputas políticas nas arenas locais e nacional fossem polarizadas 

entre esses partidos. 

Na Constituição de 1946 ficou estabelecido o voto compulsório, universal e 

secreto, conforme Souza (2005) que faz análise desse período. No entanto, tinham 

direito os cidadãos alfabetizados e maiores de dezoito anos. Além disso, dois métodos 

de eleições estabeleceram as escolhas de candidaturas. O primeiro denominado de 

majoritário, composto de candidatos a presidente da República, governadores de 

estados, senadores e prefeitos nos municípios. A segunda definiu os cargos 

proporcionais de deputados estaduais e federais bem como os de vereadores.   
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Nas eleições de 1950 as alianças eleitorais foram permitidas, as quais 

apresentaram dados quantitativos significantes nos processos eleitorais da década de 

50. Em 1950 elas representaram 20,3%, nas eleições de 1954 chegou a 27% e em 

1958 atingiu 35,9%. Os dados apresentados mostram um crescimento expressivo das 

alianças eleitorais em 13,3% de 1950 a 54 e de 1954 a 1958 representou crescimento 

de 32,9%. (SOUZA, 2005). Nas eleições majoritárias os partidos pequenos tendem a 

compor a coligação juntos aos partidos grandes Schmitt (2005); Souza (2005). 

No período de 1945-64, os partidos mais ideológicos formavam alianças com 

menos frequência do que aqueles que não possuíam essas características políticas 

definidas, que ocorriam mais nas áreas rurais do que nas urbanas, segundo Schmitt 

(2005).  

As campanhas majoritárias exercem influências nas formações de alianças 

favorecidas pelo multipartidarismo. Ainda assim, o que leva os partidos políticos a 

fazer alianças é a escolha racional em que pesam cálculos e ganhos eleitorais em 

cada magnitude eleitoral em que está na disputando a conquista desse eleitorado. 

Alguns critérios são levados em consideração na formação de uma aliança 

eleitoral, como as definições ideológicas e afinidades políticas; estratégias de 

expansão partidária; estratégias de ganhos eleitorais traçados racionalmente; 

tamanho do partido, quanto menor o partido, a disposição de ser aliado de um partido 

grande é maior.  

Outros critérios como as competições eleitorais nos contextos regionais 

contam muito nas definições da formação de uma aliança eleitoral. Determinada 

aliança não pode ser repetida em outras regiões. Isso por que o que as características 

políticas de cada região são distintas. Por exemplo, teoricamente, uma aliança 

eleitoral formada por partidos de esquerda-direita pode ser boa e vitoriosa numa 

região determinada. Já em outra região corre o risco de perder.  

Porém, as alianças eleitorais têm por objetividade a maximização do suporte 

eleitoral que elas podem conquistar numa determinada eleição. Conquanto, não é 

somente a vitória eleitoral de uma determinada aliança que os partidos têm por 

objetivos. Por trás delas o que está em jogo é interesse político de minimizar o apoio 

político ao oponente, por exemplo. Não significa afirmar que essa regra não tenha 
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exceção. Mas nas arenas políticas onde as disputas eleitorais são acirradas e as 

rivalidades acentuadas entre adversários, a regra é levada a sério. Como diz Nobre 

(2008)10, as ações realizadas pelas novas alianças tem a função de fragilizar e 

destituir de poder as velhas lideranças e oligarquias como também o clientelismo. 

O fenômeno das alianças eleitorais no Brasil não é somente rural como alguns 

estudos apontam, por exemplo, (SCHMITT, 2005). Nos centros urbanos 

industrializados e não industrializados as alianças entre partidos políticos têm crescido 

significativamente a partir das eleições de 1950. E, a resistência ideológica no ciclo 

político de 1945 a 1962 tem sido um fator preponderante que contou com o avanço 

do pragmatismo proporcionado pelos sistemas partidário e eleitoral. A presença de 

partidos inexpressivos e sem definições ideológicas sempre houve no Brasil. 

Os três partidos grandes deste ciclo político, PTB; PSD e UDN, também 

faziam alianças com as legendas pequenas. A importância delas e das consistências 

ideológicas existentes em suas formações proporcionavam disputas políticas 

antagônicas nas arenas eleitorais que estabeleciam a existência de partidos sem 

definições ideológicas. Havia alianças majoritárias eleitorais entre partidos de direita 

com os de esquerda. No entanto, nacionalmente, essas alianças eram minoritárias, 

segundo Schmitt (2005). Enquanto as que eram compostas por afinidades ideológicas 

representavam maioria e caracterizavam-se por serem consistentes. 

Um sistema multipartidário, em que há partidos grandes e partidos pequenos 

bem como aqueles que são considerados regionais, além do sistema eleitoral dividido 

em majoritário e proporcional (que permite composições de alianças eleitorais entre 

partidos) as discussões quanto às afinidades ideológicas tendem a perdurar por muito 

tempo.  

De fato, através da pluralidade partidária e da maneira como os partidos 

políticos se comportam eleitoralmente, as alianças eleitorais no Brasil contribuem     

___________ 

10 – Na tese de doutorado, “Era Tarso” etc, Maria Cristina de Queiroz Nobre (2008) faz uma análise 
detalhada da política de alianças no Ceará a partir de 1986. As ações da “nova Era” política no estado 
apresenta vários objetivos políticos do grupo político de Tarso Jereissati. Entre eles estão à ruptura 
com a política tradicional, fim do clientelismo, destituição de poder das antigas lideranças ainda 
incorporadas no novo governo, eliminação de oposição através dos movimentos sociais... Todos esses 
objetivos não foram concretizados pela era ‘Tarso’.  
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para que os partidos cheguem ao exercício do poder por meio da conquista de votos. 

Seja com alianças consistentes, semiconsistentes e inconsistentes. É dessa maneira 

que funciona o sistema eleitoral no nosso país. No ciclo político de 1945-64, nas 

eleições majoritárias estaduais e, principalmente, nas nacionais as alianças que 

obtiveram maior número de conquistas eleitorais foram às consistentes. 

 

1.3.1 – As eleições de 1945. 

 

Em 18 de abril de 1945, Getúlio Vargas decretou anistia geral a todos os 

políticos condenados por crimes praticados contra a ordem política a partir de julho de 

1934. Outra ação política promovida por Vargas foi à permissão para criação de 

partidos políticos proscritos desde 1937. A convocação de eleições para presidência 

da República e as eleições para a Câmara dos Deputados foi mais um ato político de 

Getúlio. Vargas é quem cria o PTB tanto quanto o PSD.  

 

1.3.1.2 – As alianças eleitorais pós 1945. 

 

A maioria dos estudos analisa o crescimento das alianças que ocorreram 

entre 1945-62. Quanto às alianças majoritárias, há uma lacuna que não é observada 

nas análises que estudam esse ciclo político. Teoricamente, em tese, essas práticas 

políticas também foram realizadas pelas chapas majoritárias. Visto que as campanhas 

majoritárias impulsionaram as alianças proporcionais assim como elas também 

auxiliaram no desempenho das candidaturas aos cargos executivos. 

Os dados demonstrados por Souza (2005) são expressivos e como ele 

conclui, o enlaço entre os partidos políticos compreendiam a importância das alianças 

eleitorais para as disputas majoritárias. Nas eleições coincidentes nos estados e as 

campanhas nacionais, as alianças eleitorais favoreceram mais as proporcionais, onde 

a ampliação de candidatos a deputados estaduais e federais eleitos por alianças foram 

maior através desse instrumento político eleitoral. 
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A eleição presidencial de 1945 teve suas primeiras alianças eleitorais. 

PSD/PRP e PTB recém criado tiveram candidatura presidencial de Eurico Gaspar 

Dutra à presidente do Brasil. UDN/PR/PL/PR-progressista lançou a candidatura de 

Eduardo Gomes à presidência da república. PCB assim como o PAN, ambos lançaram 

candidatos isolados. Respectivamente Yedo Fiúza e Mário Rolim Teles.  

Há diferenças políticas e o comportamento dos partidos regionalmente que às 

vezes não correspondem à postura e decisões tomadas pelos diretórios nacionais em 

campanhas gerais. Existem partidos que preferem lançar campanhas majoritárias 

aliado a outras legendas e nas proporcionais decidem disputar as cadeiras 

isoladamente.  

Recorrendo aos documentos históricos do TSE, os dados estatísticos sobre 

as eleições do ciclo político de 1945-64 são implícitos em relação às alianças 

majoritárias. Essas informações são encontradas em poucas leituras acadêmicas e 

em alguns artigos publicados na internet e nos dão alguns aspectos das conjunturas 

que dizem respeitos a essa temporalidade. As debilidades das informações são 

enormes. As veracidade assim como as comprovações nos documentos históricos 

dos partidos políticos brasileiros praticamente não existem.  

É através dos dados obtidos que faremos as ponderações neste capítulo. 

Pelos subsídios que a literatura nacional oferece, concluímos que os princípios 

determinantes para fazer alianças eleitorais no período observado obedecem aos 

critérios dos espectros ideológicos e pragmáticos, seja na escala esquerda-direita 

como utilizam esses dois autores da problemática em questão Krause e Godoi (2010). 

Os padrões de análise das alianças eleitorais nesse primeiro momento carecem de 

fontes de observações quanto às posições ideológicas da maioria dos partidos 

políticos que participavam da competição política no ciclo compreendido.  

Como os três maiores partidos da época tinham tendências ‘ideológicas’ 

semelhantes, podemos atribuir suas aproximações eleitorais por motivos políticos e 

econômicos, regionais e locais. Embora a identidade ideológica desses partidos fosse 

camuflada, nacionalmente PTB e PSD eram aliados políticos e sua tendência 

ideológica era de direita, segundo os termos que definimos. Nas eleições regionais e 

locais, em alguns estados e eleições para governadores e senadores, PTB e UDN 
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chegaram a formar alianças majoritárias. A mesma postura foi utilizada pelo PSD que 

se aliou a UDN em algumas situações eleitorais em eleições estaduais para 

governadores.  

É sabido que a inexistência de equidade política no sistema partidário 

brasileiro e a sua fragilidade juntamente com a conivência assegurada pelo sistema 

eleitoral é que permitem formações de alianças eleitorais, em alguns períodos elas 

são tidas como legais e em outros passavam a ser tratadas de ilegais. A corroboração 

para as distorções políticas e o surgimento de alianças esdrúxulas surge exatamente 

do comportamento partidário dos partidos brasileiros que poucos possuem caráter 

identitário.  

No espectro político, os partidos políticos do Brasil transformaram as alianças 

eleitorais em pragmatismo eleitoreiro, contribuindo com profusões de propostas 

políticas e interesses de grupos políticos como também as benesses conquistadas 

pelas lideranças partidárias.  

Através deles os partidos políticos medem os outros como seus prováveis 

aliados numa determinada eleição. Nas eleições estaduais e nacionais, os respectivos 

governos executivos tem determinado a dinâmica das alianças eleitorais. Essa regra 

política funcionou no período de 1945-64.  

Nas eleições para governadores de estados, em 1947, as alianças 

começaram a ser compostas em 1945 contando com os partidos grandes e pequenos. 

As polarizações políticas dos partidos grandes faziam com que os partidos pequenos 

sem expressão política em nível nacional e até mesmo regional e local constituíssem 

alianças. Estes por vez sua tinham a oportunidade de expansão partidária. 

 

1.3.1.3 – Eleições de 1947 para governadores. 

 

Nas eleições estaduais de 1947, na maioria dos estados, as alianças 

majoritárias se transformaram em instrumento prático para todos os partidos políticos. 

No Amazonas dois partidos grandes e adversários nacionalmente fizeram aliança 
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eleitoral. A UDN e PTB foram aliados localmente conseguiram eleger Walter do Prado 

Franco para o Senado e Leopoldo Amorim da Silva Neves governador do estado. 

Essas duas forças políticas descartaram as diferenças políticas nacionalmente e 

foram aliados no Amazonas. 

Na Bahia, a aliança majoritária vitoriosa foi composta pelo PSD e a UDN, a 

qual elegeu o senador Antônio Pereira Moacir. Para governador do estado a aliança 

majoritária contou com a UDN/PSD/PRP. Todas essas alianças foram vitoriosas na 

Bahia nas eleições de 1947.  

Outras alianças, como por exemplo, a do Distrito Federal conseguiu aglutinar 

PSD/PDC/PTB/PPB/PR/PTN que elegeram o candidato ao Senado Mário de Andrade 

Ramos.  

Em Minas Gerais dois partidos pequenos conseguiram fazer alianças com a 

UDN. A aliança majoritária PR/PTN/UDN foi composta para as eleições ao Senado. 

Para governo do estado não foram realizadas alianças. A UDN lançou candidato 

próprio e derrotou os demais adversários.  

No Paraná as forças que disputavam a hegemonia em nível nacional fizeram 

alianças majoritárias para o Senado. PSD/UDN/PTB/PRP foram aliados apenas nas 

eleições para o Senado. Mas, a campanha de governador de estado foi isolada, dando 

vitória ao candidato do PSD.  

Em outras eleições majoritárias para governos estaduais, as alianças 

eleitorais estiveram presentes nos pleitos realizados no mesmo ano. No Rio de 

Janeiro o PSD e PTB foram aliados majoritários. Em Santa Catarina essa aliança 

eleitoral foi replicada. Em Sergipe a composição da aliança que venceu as eleições 

para governo do estado foi PSD/PTB/PRP.  

Em São Paulo PCB/PSP/PSD/UDN/PTB fizeram alianças para eleger o 

candidato a governador Ademar Pereira de Barros. As eleições majoritárias no 

Espírito Santo também tiveram alianças eleitorais no pleito para governador do 

estado. PTN/UDN/PPB/PSD compuseram alianças políticas que deram vitória a 

Carlos Fernando Monteiro Lindenberg. As alianças majoritárias nas eleições 

coincidentes de 1947 serviram de instrumento de articulação política entre partidos 

políticos com identidades ideológicas semelhantes. O aspecto importante nesta 

análise é a quantidade de alianças compostas e que conseguiram obter vitórias 

eleitorais na segunda eleição realizada depois do fim do Estado Novo. 
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Dos vinte estados brasileiros em que foram realizadas eleições majoritárias 

para o Senado e governo estaduais, os resultados apontavam o crescimento delas 

nas eleições seguintes. Em estados dos vinte onde foram escolhidos os 

governadores, em sete onde houve alianças eleitorais os candidatos lançados por elas 

conseguiram eleger suas candidaturas.  

 

1.3.1.4 – As eleições de 1950. 

 

A tendência de crescimento das alianças eleitorais, principalmente as 

majoritárias, é confirmada nas eleições coincidentes para senadores, governadores e 

presidente da República em 1950. Nas eleições para presidência do Brasil, três 

alianças majoritárias foram formalizadas11. PTR/PSP foi uma aliança formada que 

teve como candidato Getúlio Vargas. A aliança UDN/PRP/PDC/PL lançou a 

candidatura de Eduardo Gomes a presidente. PSD/PR/POT/PST concorreu com 

Cristiano Machado e João Mangabeira do PSB disputou as eleições presidenciais 

daquele ano isoladamente. Getúlio Vargas foi o vencedor. 

Nos estados da federação brasileira, dos vinte estados em que houve 

eleições, treze governadores foram eleitos por candidaturas que formaram alianças 

majoritárias. As outras candidaturas nos demais estados brasileiros conseguiram 

eleger candidatos isolados. A aliança que elegeu Vargas a presidente do Brasil não 

foi formalizada nas eleições estaduais. A aliança nacional UDN/PRP/PDC/PL também 

não se repetiu nos estados. Em apenas dois estados a UDN fez aliança com algum 

partido da candidatura presidencial. No Paraná a UDN foi aliada do PRP, e, no Pará 

se aliou ao PL. A falta de identidade ideológica presentes nas alianças majoritárias 

podem ser vistas nos quadros abaixo.  

 

_____________ 

11 – Fonte: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DADOS ESTATÍSTICOS (Volume II) - Eleições 
Federais e Estaduais, realizadas no Brasil em 1950. Departamento de Imprensa Nacional, 1964. 
Informações publicadas virtualmente e obtidas na internet. 
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Eleições estaduais – 1950 

Estados Alianças majoritárias Partidos sem alianças 

Alagoas - UDN 

Amazonas PSD/PDC  

Bahia PSD/PTB/PRB  

Ceará PSD/ PSP/PR  

Espírito Santo PSD/PTB  

Goiás PSD/PTB  

Maranhão - PST 

Mato Grosso - UDN 

Minas gerais PSD/PR  

Pará UDN/PSP/PST/PL  

Paraíba PSD/PL  

Paraná UDN/PR/PST/PRP  

Pernambuco - PSD 

Piauí - PSD 

Rio de Janeiro PR/PRT/PST/PTN/PTB/PSD  

Rio Grande do Norte PSP/PSD  

Rio grande do Sul - PTB 

Santa Catarina - UDN 

São Paulo PSP/PTB  

Sergipe PSD/PR  

Quadro 2 – alianças majoritárias vitoriosas nas eleições estaduais de 1950. 

 

As alianças eleitorais apresentadas no quadro acima, percebemos várias 

formações nas eleições estaduais de 1950. Nenhumas dessas alianças seguem os 

padrões das composições das alianças majoritárias presidenciais realizadas no 

mesmo período. As diversidades das suas formulações podem ser atribuídas às 

características das particularidades regionais existentes no Brasil de acordo com os 

comportamentos partidários dos partidos e as definições políticas das lideranças 

locais. Contudo, partidos regionais estão aliados com os considerados nacionais. As 

composições dessas frentes partidárias nas eleições de 1950 segue o princípio dos 

partidos pequenos compor alianças com os partidos grandes. 

Os três partidos grandes (PSD, PTB e UDN) participaram do pleito eleitoral 

nos estados que ocorreram as eleições de 1950. Houve eleições em vinte estados. 

Em sete dos vinte estados (AL, MA, MT, PE, PI, RS e SC) as campanhas majoritárias 

isoladas venceram as disputas políticas. Nas demais arenas eleitorais, as alianças 

majoritárias conseguiram eleger seus respectivos candidatos ao executivo estadual. 

Dos treze estados em que houve as alianças majoritárias, PSD conseguiu vencer em 
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oito. UDN e PSP, cada um obteve dois governadores eleitos e, o PR apenas um 

governador. Nas campanhas eleitorais isoladas nos sete estados a UDN elegeu três 

governadores enquanto o PSD conseguiu vencer somente em dois estados. PTB e 

PST venceram em apenas um estado cada um deles. 

 

1.3.1.5 – As eleições de 1954. 

 

As eleições estaduais de 1954 aconteceram em onze estados do Brasil. Do 

total, em quatro houve vitórias de campanhas feitas isoladamente, nos outros estados 

às alianças majoritárias foram realizadas entre os partidos concorrentes. PTB 

conquistou dois governadores assim como o PSD obteve o mesmo resultado. No 

quadro abaixo, as alianças que foram compostas demonstram como os partidos se 

comportavam eleitoralmente. O pragmatismo eleitoral dos partidos brasileiros 

começava a dar sinais de que sua permanência nos processos eleitorais seja nas 

eleições presidenciais, estaduais e locais era tido como instrumento eleitoral que 

contribuía tanto para os partidos grandes como para os pequenos. 

 

Eleições estaduais – 1954 

Estados Alianças majoritárias Partidos sem alianças 

Amazonas - PTB 

Bahia - PTB 

Ceará PR/PTB/ UDN  

Espírito Santo PTB/PR/PRP/PSP  

Goiás - PSD 

Pernambuco - PSD 

Piauí PSD/PTB  

Rio de Janeiro PTB/PTN/PSD/PR  

Rio grande do Sul PSD/UDN/PL  

São Paulo PSB/PTN  

Sergipe UDN/PSP/PST/PTN  

Quadro 3 – alianças majoritárias vitoriosas nas eleições estaduais de 1954. Fonte: 

TSE. http://www.eleicoespos1945.com/presidenciais_1945.html 

 



 
 

33 
 

Dos sete estados, nos quais os partidos fizeram alianças majoritárias, em 

quatro a UDN é um dos partidos aliados vitoriosos no pleito eleitoral na análise 

empírica, segundo os dados eleitorais estatísticos do TSE, o PSD esteve presente 

nas eleições estaduais em três e formou alianças majoritárias vencendo as três. 

Enquanto o PTB utilizou também do mesmo pragmatismo e conseguiu vencer em 

quatro estados brasileiros. PSB e PR, cada um realizou alianças majoritárias em 

apenas um estado, tanto o PSB como PR conquistaram as eleições estaduais nos 

estados em que concorreram. 

As eleições estaduais para governadores de 1955 aconteceram nos estados 

de Alagoas, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio 

Grande do Norte e Santa Catarina. Em Alagoas o PSP elegeu o governador de estado 

sem fazer alianças majoritárias. Nos oito estados, a aliança majoritária PSD/PTB 

venceu as eleições para governador no Maranhão, Mato Grosso e no Pará. As demais 

alianças PSD/PR; PSB/UDN/PSD/PL; PSD/PDC/PTN; PSP/PDC/UDN e 

UDN/PDC/PRP/PSP elegeram respectivamente os governadores de Minas Gerais, 

Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.   

As alianças majoritárias também foram construídas nas eleições presidenciais 

de 1955. A candidatura de Juscelino Kubitschek do PSD conseguiu fazer alianças com 

PTB/PR/PTN/PST12. Por outro lado a UDN/PDC/PL/PSB lançou Juarez Távora da 

UDN a presidente do Brasil (RIEDINGER, 1988). PSP e PRP não fizeram alianças 

eleitorais, lançaram respectivamente como candidatos a presidente da República 

Ademar de Barros e Plínio Salgado. A candidatura de Juscelino Kubitschek foi 

vitoriosa com 36% dos votos. 

Nas eleições estaduais de 195813, houve pleitos em onze estados. Destes, 

quatro tiveram governadores eleitos com candidaturas próprias da UDN, PSD e PTB. 

A UDN venceu em dois estados em que lançou candidatos próprios. Nos outros 

estados às composições das alianças majoritárias tiveram configurações semelhantes 

_____________ 

12 – Fonte: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DADOS ESTATÍSTICOS (Volume III - 1º Parte) - 
Eleições Federais, Estaduais e Municipais, realizadas no Brasil em 1952, 1954 e 1955, e em confronto 
com anteriores. Rio de Janeiro. Informações publicadas virtualmente e obtidas na internet. 

13 – Fonte: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Disponível in: 
http://estatistica.tse.jus.br:7777/dwtse/f?p=1945:2:3326560862264264::NO:RP:P0_HID_MOSTRA:S. 
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com as alianças dos pleitos anteriores. PTB/PST/PSB conquistaram o governo do 

Amazonas. PTB/PSD elegeram o governador do Ceará, enquanto PSD/PSP 

venceram as eleições para governo do Espírito Santo. Em Pernambuco a 

UDN/PTB/PSP/PTN/PSB foram vitoriosos nas eleições estaduais de 1958.  

No Piauí, UDN/PTB fizeram alianças majoritárias que deram vitória a 

Francisco das Chagas Caldas Rodrigues como candidato a governador. 

PTB/PDC/UDN/PSB foram aliados majoritários no Rio de Janeiro vencendo as 

eleições daquele ano. Em São Paulo PDC/UDN/PTN/PR/PSB fizeram Carlos Alberto 

Alves Pinto governador do estado.  

 

1.3.1.6 – As eleições de 1960. 

 

As eleições de 196014 para presidente e governadores de onze estados 

demonstram uma redução em número das alianças majoritárias vitoriosas nestas 

eleições em comparação com as anteriores. PSD/UDN/PTB/PL conseguiram eleger 

Newton de Barros Belo a governador do Maranhão. Em Minas Gerais a aliança 

UDN/PRP/PL elegeu seu candidato ao governo do estado. No Pará PSD/PDC/PTB 

formaram alianças majoritárias que elegeram Aurélio do Carmo. Na Paraíba a aliança 

PSB/UDN/PL/PTB conquistou a disputa eleitoral elegendo Pedro Moreno Gondim. 

PDC/PL compuseram alianças majoritárias e venceram as eleições estaduais do 

Paraná. 

Nos seis estados dos onze em que houve eleições para governadores, UDN 

e PSD, fizeram campanhas com candidaturas próprias. A UDN elegeu os candidatos 

a governador de Alagoas, Rio de Janeiro (estado da Guanabara) e Mato Grosso. O 

PSD foi vitorioso nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.  

Nas eleições presidenciais, as alianças majoritárias mais uma vez estavam 

polarizadas entre as três principais forças políticas no plano nacional. De um lado a 

____________  

14 – Fonte: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. BOLETIM ELEITORAL - Ano X - Brasília, julho de 

1961  
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aliança composta por UDN/PR/PL/PDC/PTN vencedora e, a outra, foi formada pelo 

PSD/PTB/PST/PSB/PRT, e reforça a importância das alianças entre partidos grandes 

e pequenos.  

Há dois aspectos importantes nas eleições de 1960. O primeiro diz respeito 

às eleições estaduais para governadores nos onze estados. Em seis nos quais os 

partidos foram vencedores, não fizeram alianças.  

Enquanto nas eleições presidenciais a oposição liderada pela UDN teve como 

candidato Jânio Quadros compôs alianças com partidos opositores em nível nacional 

(PR/PL/PDC/PTN), e derrotou a aliança situação composta por 

PSD/PTB/PST/PSB/PRT. Pela primeira veza oposição venceu as eleições 

presidenciais desde a retomada da democracia em 1945.  

 

1.3.1.7 – As eleições estaduais de 1962. 

  

As eleições estaduais de 1962 para governadores em onze estados do Brasil, 

em apenas três estados os partidos vencedores não fizeram alianças eleitorais. No 

Acre, o PTB venceu as eleições de governador. PST conseguiu o mesmo feito em 

Pernambuco. No estado do Sergipe PSD ganhou as eleições estaduais. As alianças 

majoritárias PTB/PST/PL/PDC; PST/UDN/PTB/PR; UDN/PSD/PTN; 

PTB/PRP/PDC/PSP/UDN; PSD/UDN/PDC; PSD/PL/UDN/PRP/PDC e PSP/PDC 

conseguiram eleger seus candidatos a governadores dos estados do Amazonas, 

Bahia, Ceará, Espírito Santo, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo 

respectivamente.  

As eleições presidenciais de 1964 não aconteceram. O golpe de estado 

ocorrido em 31 de março impediu a realização do pleito eleitoral. Somente as eleições 

para governadores, conforme as determinações do calendário da justiça eleitoral 

estabelecido foram realizadas em 1965, em onze estados brasileiros. Os resultados 

dos pleitos eleitorais as composições não apresentaram diferenças significativas em 

relação às demais eleições anteriores. Dos onze estados alianças eleitorais 

majoritárias aconteceram em Goiás (UDN/PTB/PDC), Guanabara (PSD/PTB), 
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Maranhão (UDN/PSP/PTN), Pará (UDN/PTB/PDC/PTN/PR) e, Santa Catarina 

(PSD/PTB).  

Os governadores eleitos foram Otávio Lage de Siqueira (Goiás), Francisco 

Negrão de Lima (Estado da Guanabara), José Sarney Costa (Maranhão), Alacid da 

Silva Nunes (Pará), João Agripino (Paraíba) e, Ivo Silveira (Santa Catarina). Em 

Alagoas, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Norte, os governadores 

eleitos foram lançados em campanhas isoladas, sem alianças eleitorais. Sebastião 

Marinho Muniz Falcão; Israel Pinheiro da Silva; Pedro Pedrossian; Paulo Pimentel e 

Walfredo Gurgel, em ordem sequencial, pelo PSP, PSD, PSD, PTN e PSD.  

 

1.3.1.8 - Conclusão 

 

De 1945-64, nas eleições estaduais para governadores as configurações das 

alianças eleitorais não obedecem a rigor as alianças feitas nas campanhas 

presidenciais. Concluímos que, na maioria das alianças majoritárias realizadas nas 

eleições estaduais para governadores neste período a presença dos partidos grandes 

PSD, PTB e UDN, no espectro político eram determinantes e maximizadores de 

ganhos político-eleitorais para os partidos pequenos. Com exceção da aliança 

majoritária vitoriosa PSB/PTN nas eleições de 1954 no estado de São Paulo que 

elegeu o governador Jânio da Silva Quadros. 

Analisando os números de alianças majoritárias que aconteceram para 

governadores de 1945 a 196515, houve oito eleições estaduais. Nas oito, as alianças 

majoritárias formadas neste período chegaram a um total de sessenta e oito. Desse 

total, 88,2% das alianças majoritárias foram consistentes, enquanto o restante das 

demais alianças majoritárias representou 11,76% de composições inconsistentes. 

 

______________ 

15 – Fonte: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Disponível in: 
http://estatistica.tse.jus.br:7777/dwtse/f?p=1945:2:3326560862264264::NO:RP:P0_HID_MOSTRA:S. 
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Nas eleições presidenciais de 1945 a 1960 o número de alianças formadas 

por candidaturas a presidente da República chegou a oito em quatro pleitos eleitorais. 

O resultado das alianças majoritárias formadas pelas candidaturas dos 

presidenciáveis é semelhante à de governadores, as alianças consistentes atingiram 

87,5% contra 12,5% das inconsistentes, conforme as fontes analisadas que estão 

citadas nas notas de rodapé 14 e 15.     

As indefinições das posições ideológicas dos partidos do ciclo político de 1945 

a 1964 não são claras para compreender melhor o espectro ideológico de cada partido 

desse período político brasileiro. Como mencionado no início, os partidos grandes 

eram classificados de direita e também de conservadores. Os únicos partidos que 

representavam espectro ideológico claro de esquerda eram o PCB e PSB. Sendo que 

o PCB foi colocado na ilegalidade em 1947. 

 

 1.4 – Alianças eleitorais de 1982 a 2006. 

 

A lacuna existente entre 1965 a 1979, é decorrente do processo eleitoral 

existente durante o regime militar instaurado no país. Na ditadura militar havia dois 

partidos a ARENA e MDB criados em 1965. Com o processo de reabertura política no 

fim dos anos setenta, é concedida a anistia aos cassados políticos pelo regime militar 

(Lei nº 6683, aprovada em 28 de agosto de 1979). Neste mesmo ano a reforma política 

é permitida pela Lei nº 6767, pondo fim ao bipartidarismo. Essa lei permitiu a reforma 

política reestabelecendo pluripartidarismo no Brasil. O país ainda sob o comando dos 

militares teve eleições diretas para governadores de estados, senadores e prefeitos 

dos municípios em 1982.  

Dos partidos políticos que surgiram em 1980, alguns concorreram às eleições 

estaduais e municipais. O PT, PDT, PTB, PDS e PMDB participaram da eleição de 

1982, conformem (FERREIRA; BATISTA; STABILE, 2008). Nessas eleições, a 

competitividade e diversidade política caracterizaram o pluripartidarismo no Brasil.  

Mesmo com o processo de transição e as astúcias do regime militar de conter 

a oposição, o pluripartidarismo não impediu a oposição avançar politicamente como 
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pretendia os militares. As manobras da ditadura militar de fazer uma transição lenta e 

gradual bem como controlada, os processos eleitorais a partir de 1982 apresentaram 

mudanças políticas inesperadas ao regime militar. Mas a transição pactuada e 

negociada que tinha como objetivo dificultar, comprometer e fazer com que as 

limitações do processo de redemocratização fossem preenchidas por esses pretextos 

(SHARE e MAINWARING, 1986 DINIZ, 1985; LESSA, 1989) não aconteceram de 

acordo com as posturas políticas adotadas pelos dirigentes militares. 

Retomada as eleições diretas no Brasil, houve restringimento a formação das 

alianças eleitorais objetivando beneficiar os candidatos do PDS: Pela lei eleitoral, o 

voto era vinculado e só poderia ser atribuído a candidatos do mesmo partido e as 

legendas tinham que lançar candidaturas a todos os cargos, segundo Barreto (2009). 

As eleições de 1982 foram realizadas para senador, governador, deputados 

estaduais e federais bem como prefeitos e vereadores nos municípios que estavam 

fora da área de segurança nacional. 

As capitais ficaram sem eleições para prefeito. O retorno das eleições diretas 

favoreceu as velhas oligarquias estaduais. PDS e PMDB foram os grandes 

vencedores das eleições estaduais e municipais. PDS, partido que representava os 

interesses do regime militar conseguiu eleger doze governadores. E o PMDB, venceu 

em nove estados, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sul e Norte do país. No 

Nordeste o PDS elegeu todos os candidatos a governadores, demonstrando domínio 

político das oligarquias apoiadoras e defensoras do regime militar.  

Ainda que as alianças eleitorais tenham sidas restringidas, o PMDB compôs 

alianças com PMN/PSC/PDC/PBC/PCdoB para governador no Espírito Santo. O PT 

recém criado também participou das eleições. Seguindo o exemplo do PMDB, o 

Partido dos Trabalhadores fez aliança com o PSB no mesmo estado, segundo Oliveira 

(2010). 

Em 1985 houve eleições para as capitais, restabelecidas devido à aprovação 

da proposta do deputado federal Navarro Vieira Filho, nas quais os partidos da 

situação foram derrotados maciçamente pela oposição. PMDB conquistou vitória em 

dezenove capitais. O PDT venceu em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. PT, PTB e 

PDS, respectivamente, venceram em Fortaleza, São Paulo e São Luís. No mesmo 
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ano ocorreram eleições para presidente da República, mas foram eleições indiretas, 

realizadas por um colégio eleitoral. A aliança PMDB/PTB/PDT/PFL lançou a 

candidatura de Tancredo Neves. PDS teve como candidato Paulo Maluf. 

Nas eleições estaduais de 1986 houve um aumento significativo na 

quantidade de partidos. Comparado a 1982, com poucos partidos legalizados nas 

arenas eleitorais, existia no Brasil aproximadamente treze partidos. Em 1986 o 

número de partidos legalizados chegou a trinta. Nesse ano a competição político-

eleitoral estava mais acirrada devido a quantidade de novos partidos.  

As mudanças que iniciaram em 1982 e 1985 ampliaram o leque de 

possibilidades dos novos partidos conquistarem seus espaços políticos nas 

competições eleitorais. A oposição que havia conquistado espaços significativos, nas 

eleições para 201 municípios brasileiros e, a ampliação da quantidade de conquistas 

de prefeituras pela oposição, principalmente pelo PMDB.  

As eleições de 1986 confirmaram a tendência de mudança política no Brasil 

dos processos eleitorais anteriores. O novo quadro político era outro, completamente 

distinto do que os militares esperavam. Os resultados confirmavam a tendência de 

transformação política que teve início a partir de 1982. De 1986 a 2006, nas eleições 

para governadores as alianças eleitorais foram feitas em ritmos distintos. As alianças 

majoritárias conseguiram superar as campanhas majoritárias isoladas. As eleições 

para governadores em 1986 tiveram 47,73% de alianças eleitorais para os executivos 

estaduais contra 52,27% dos partidos que competiram os pleitos isolados (Krause e 

Godoi, 2010).  

Esses dados começaram a ter alterações a partir de das eleições estaduais 

para governadores, embora em percentuais pequenas as alianças eleitorais sejam 

menores do que as campanhas isoladas, a diferença é de 4,54%. Nas eleições 

municipais de 1988 realizadas somente nas capitais dos estados brasileiros, PMDB 

que havia vencido as eleições estaduais de governador na maioria dos estados, 

conseguiu elegeu apenas quatro candidatos a prefeito. Os demais partidos, como PFL 

venceu em cinco capitais; PDT quatro; PT e PSB, respectivamente venceram em três 

capitais cada um deles; PTB e PDS elegeram dois prefeitos cada, e PSDB fez apenas 

um prefeito. 
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Nas eleições de 1990 para os Executivos estaduais 63,57 os partidos fizeram 

campanhas aliados a outras legendas partidárias. Enquanto 36,43% dos concorrentes 

ao mesmo cargo lançaram candidaturas isoladas. Comparadas com as alianças 

eleitorais das eleições de 1986, o aumento das formações das alianças eleitorais 

conseguiu superar as campanhas isoladas em 27,14%. A queda das alianças 

majoritárias nos pleitos estaduais, Krause e Godoi (2010) tem importante significação 

de 1994 a 2006.  

Em 1994, as eleições estaduais para governadores apresentaram 57,46% de 

alianças majoritárias na competição política em todo território brasileiro. As 

campanhas isoladas atingiram 42,54%, conforme a análise desses autores.  

A tendência de queda continuou nas eleições estaduais de 1998. As alianças 

majoritárias representaram 56,08% contra 43,92 dos partidos que decidiram lançar 

candidaturas próprias. Em 2002 e 2006, respectivamente os dados relativos das 

formações das alianças majoritárias chegaram 54,64% e 53,57%. Ao contrário dos 

partidos que formaram alianças eleitorais para disputar o cargo de governador nessas 

duas eleições, os partidos que concorreram isolados atingiram 45,92% e 46,43%. 

Quanto aos padrões de análises destas alianças majoritárias, nas seis eleições que 

aconteceram de 1986 a 2006, destacam-se o espectro ideológico e o pragmático, 

observado na conclusão de Krause e Godoi (2010) a respeito das eleições ocorridas 

neste período.  

Nas eleições estaduais de 1986; 1990; 1994; 1998; 2002 e, 2006 para 

governadores as alianças majoritárias no espectro programático, as consistentes, 

representaram respectivamente 35,7%; 53,6%; 41,5%; 27,7%; 22.6% e, 28,6%. As 

pragmáticas nas observações dos dois autores, os quais definem de 

semiconsistentes, seguindo o mesmo raciocínio das programáticas, atingiram 11,9%; 

23,2%; 26,0%; 21,7%; 15,1% e, 8,6%. Enquanto as inconsistentes, também no 

espectro pragmático, chegaram, conforme sequência, a 52,4%; 23,2%; 32,5%; 50,6%; 

62,3% e, 62,8%, contrariando a lógica dos dois resultados anteriores. Embora, de 

2002 a 2006, tenha havido o processo de verticalização das alianças eleitorais, o 

pragmatismo eleitoral dos partidos políticos brasileiros continuou elevado neste 

período (Krause e Godoi, 2010).  
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Nas eleições de 1990, 1994, 1998, 2002 e 2006 para o Senado brasileiro 

apresentaram dados semelhantes referentes às formações das alianças majoritárias. 

Nas análises de Carreirão e Nascimento (2010), as alianças programáticas passam 

por processo de declínio no momento de formações no espectro ideológico desde as 

eleições para o Senado de 1990. Os dados referentes às alianças programáticas, em 

percentuais, a partir das eleições de 1990 até 2006, respectivamente são 37,8%; 

20,8%; 21,9%; 17,1% e, 14,6%.   

No espectro pragmático, centro-direita e centro-esquerda, os resultados 

também representam queda contínua. 16,7%; 12,5%; 9,7%; 6,7% e, 5.0% 

correspondem relativamente à quantidade de alianças majoritárias que formadas em 

todo o Brasil para candidatos ao Senado brasileiro. O extremo do pragmatismo 

eleitoral aconteceu entre a díade esquerda-direita nos mesmos processos eleitorais. 

Eis os dados em sequência: 12,3%; 8,9%; 13,5%; 26,1% e, 23,6%. Ao contrário das 

duas primeiras referências estatísticas, as alianças eleitorais inconsistentes passam 

por momentos de crescimentos rápidos, conforme as observações de Carreira e 

Nascimento (2010).   

     

1.5 - As alianças eleitorais de 2002 a 2006. 

 

O processo de verticalização eleitoral, principalmente o que diz respeito às 

alianças eleitorais, foi uma tentativa por parte do TSE de impor judicialmente um 

modelo de harmonia político-ideológica nos processos eleitorais nas eleições gerais, 

regionais e locais no comportamento partidário dos partidos brasileiros.  Essa medida 

não teve formal por parte do legislativo nacional (o Congresso Nacional). A 

interpretação do Tribunal Superior Eleitoral deu um novo significado ao texto do 

instituto da verticalização, conforme a Resolução nº 21.002/2002, quando o mesmo 

texto em vigor foi aplicado nas eleições de 1998.  

Diz a Lei: 

“Coligações. Os partidos políticos que ajustarem coligação para eleição de 

Presidente da República não poderão formar coligações para eleição de Governador 
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de Estado ou do Distrito Federal, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual ou 

Distrital com outros partidos políticos que tenham, isoladamente ou em aliança 

diversa, lançado candidato à eleição presidencial”. 

Por trás desta argumentação estava o esperado o surgimento do 

fortalecimento partidário do sistema político brasileiro. A verticalização determinava 

que as alianças eleitorais em nível nacional para candidatos a presidente teriam que 

obedecer a regra da harmonia das eleições presidenciais e estas deveriam ser 

replicadas nos estados. A judicialização da política tinha como finalidade o caráter 

nacional dos partidos. As alianças eleitorais, na conclusão do Tribunal de Justiça 

Eleitoral compreendiam a regra da harmonia e bom funcionamento bem como o 

fortalecimento do sistema partidário brasileiro.  

A decisão do TSE de regular e controlar os processos eleitorais, as 

competições políticas com a verticalização foi revogada em 2006 pelo Congresso 

Nacional. O Senado aprovou o Projeto de Emenda Constitucional nº 548/2002 que 

alterava o que estava redigido no parágrafo primeiro do artigo 17 da Constituição 

Federal para acabar com a verticalização. Não houve tramitação de urgência como se 

esperava, pois a Emenda Constitucional nº 548/2002 foi encaminhada à Câmara dos 

Deputados em junho de 2002 e votada em dois turnos, sendo aprovada em janeiro.  

Emenda Constitucional 52/06, promulgada pelo Congresso Nacional, 

assegura que: “... os partidos políticos tem autonomia para definir sua estrutura 

interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime 

de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas 

em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos 

estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.” Segundo Carvalho e Pinheiro 

(2007). 

A Emenda Constitucional aprovada restringiu a influência do TSE quanto às 

regras do jogo político partidário nas eleições brasileiras. O projeto de verticalização 

das coligações se caracterizou como um mecanismo de intervenção que acabou 

transformando a política numa questão judicial. O argumento para que essa postura 

fosse adotada pela corte é de que essa prática imposta judicialmente pelo Tribunal 
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Superior Eleitoral contribuiria para o fortalecimento do sistema partidário brasileiro 

bem como poderia se tornar uma atitude política presente no Brasil. 

Essa simetria instituiu regras mais rígidas em relação aos procedimentos para 

formações de alianças nas eleições simultâneas dentre as disputas políticas eleitorais 

majoritárias e proporcionais nos níveis nacionais e estaduais. A simetria das alianças 

partidárias surgiu no mês de fevereiro de 2002 (NOLETO, 2012), ano em que houve 

eleições simultâneas para presidente, governadores, senadores, deputados estaduais 

e federais. Essa simetria, segundo a lei determinava existência de impedimento aos 

partidos de uma mesma aliança majoritária de fazer composição aliancista para 

eleições proporcionais com partidos não concorrentes ao pleito.  

Havia até exceção que oferecia possibilidade de rompimento da aliança 

majoritária, desde que concorresse isoladamente. Em 1997 a decisão da justiça 

reformou a lei anterior, permitindo os partidos aliados para pleito majoritário de se 

aliarem distintamente nos pleitos proporcionais entre si. Já em 2002 a verticalização 

restringiu os interesses regionais, suas peculiaridades e conveniências locais. Enfim, 

a interpretação do TSE era de que os partidos políticos atendiam as implicações 

regionalistas, enquanto nacionalmente não se representavam como partidos fortes e 

competitivos no plano nacional. 

Para Carvalho e Pinheiro (2007) o caráter nacional, atuação partidária, 

autonomia interna, organização e funcionamento estão contemplados e replicados na 

Lei nº 9.096/95 nos artigos 3º e 5º; já na Lei nº 9.504/97, a qual trata das eleições e o 

artigo 6º que diz respeito à realização de formação de alianças nas eleições gerais, 

regionais e locais estão relacionadas à aplicação quanto aos comportamentos dos 

partidos políticos. Na verticalização, segundo estes autores, houve permissões para 

que dentro da coligação majoritária se formassem alianças proporcionais distintas 

desde que os partidos políticos aliados da chapa pertencessem à mesma coligação. 

Ainda que a verticalização tenha sido utilizada como ferramenta de 

moralização política que visou dá um basta no comportamento político dos partidos 

brasileiros, como aponta Fleischer (2010) em 2002, por exemplo, foram realizadas 

quatro alianças eleitorais nas eleições presidenciais. PT formou alianças com 

PL/PMN/PCB e lançou Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto o PMDB se aliou ao PSDB, 
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que lançou José Serra. Outra composição aliancista foi feita por PPS/PTB/PDT que 

teve como presidenciável Ciro Gomes. A quarta aliança eleitoral contou com 

PSB/PGT/PTC, tendo Anthony Garotinho como candidato. 

Todos os partidos coligados nas eleições presidenciais não podiam fazer 

alianças com outros partidos que estavam aliados a seus adversários. Como 

ilustração, o PMDB não podia formar alianças com o PT em nenhum dos estados da 

federação brasileira. Ou o PSDB não teria como realizar coligação com o PTB. Assim 

foi o raciocínio da verticalização eleitoral que durou de 2002 a 2006 nas eleições para 

os Executivos estaduais e o nacional. 
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Capítulo 2 – PT: trajetória e as políticas de alianças 

 

2.0 – A trajetória política do Partido dos Trabalhadores. 

 

De perfil classista, o PT surgiu com as lutas sociais e de classes. Os princípios 

do partido, rejeitou a social-democracia que não lutava pelas transformações sociais 

necessárias que o PT defende. O modelo de democracia presente na 

socialdemocracia contemplam e concebem concessões ao capitalismo e as 

desigualdades sociais. 

O PT também tinha chamado “socialismo realmente existente”. O socialismo 

que o PT defendia devia ter liberdade, democracia, justiça social e econômica. Para o 

Partido dos Trabalhadores o socialismo não podia ser autoritário, fechado, sem 

democracia e nem participação política de todos os cidadãos. 

O PT, no início, mesmo sem definições políticas partidário-ideológica foi visto 

como partido de esquerda. Os primeiros passos da construção partidária ocorreram 

com participação de forma contínua dos processos político-eleitorais da democracia 

instituída no país. Oriundo do sindicalismo combativo e externo ao poder político, o 

partido abarcou a maioria dos movimentos sociais do Brasil. A construção do partido 

teve início com lideranças orgânicas do novo sindicalismo brasileiro, principalmente 

do ABC paulista. Ainda que essas lideranças não tivessem vínculos políticos com 

organizações e movimentos políticos de configuração internacional, na análise de 

Fortes (2005), elas exerceram papéis importantes quanto o caráter do partido que os 

sindicalistas objetivavam construir na reabertura política do Brasil.   

As origens políticas do PT estão alicerçadas em três vertentes políticas 

brasileiras: lideranças sindicais do sindicalismo combativo, organizações políticas de 

esquerda com participação de intelectuais e movimentos de base da Igreja católica 

(entre esses movimentos a teologia da libertação). A trajetória política e a formação 

do Partido dos Trabalhadores ao longo de sua história, compostas por tendências e 

correntes ideológicas distintas. Desde o início da sua construção, os embates políticos 
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internamente acontecem com frequência. De caráter classista e de massa, a 

heterogeneidade petista é própria de um partido constituído por várias correntes 

ideológicas.  

Assim como as lideranças sindicais que são consideradas atores políticos 

importantes na construção partidária e na definição do caráter político quanto o campo 

ideológico do PT, intelectuais de esquerda e movimentos de base da Igreja católica 

concebidos dos setores progressistas também tiveram papéis fundamentais para a 

edificação do partido no novo cenário político do Brasil. Além de contar com 

engajamento da maioria dos movimentos sociais atuantes na sociedade brasileira. O 

modo como ocorreu o concebimento das três vertentes de diferentes setores sociais 

contribuiu para a singularidade partidária do PT logo nos primeiros anos das suas 

atuações políticas nas arenas eleitorais em todo o país.  

O que diferencia o PT dos demais partidos políticos brasileiros nos primeiros 

anos é a aglomeração de várias correntes e tendências ideológicas. A 

heterogeneidade do partido desde seu surgimento tem sido motivo de estudos e 

embates políticos. Nos primeiros momentos de atuações políticas o PT adotou a 

postura política de partido radical e sectário. Essa postura nas primeiras atuações 

políticas representou como simbologia de resistência à velha prática política presente 

nos partidos brasileiros que herdaram dos sistemas políticos anteriores as velhas 

práticas de fazer política. 

A construção partidária intrínseca ao crescimento político gradativo nas 

competições políticas nas formas legais que o PT participou o credenciou a formar 

alianças com outros partidos de esquerda no Brasil. Em passos largos dados nas 

disputas eleitorais, o partido e a esquerda brasileira conquistaram em pouco tempo 

como força autônoma aliada se configurar como alternativa de poder. Embora as 

vertentes que lhes deram origem e as tendências político-ideológica antigas e as 

recentes, pareçam representar segregações políticas, é justamente a 

heterogeneidade e as políticas de alianças que dá unidade partidária ao PT. 

Das primeiras eleições que o Partido dos Trabalhadores participou o 

crescimento nas campanhas eleitorais subsequentes confirmaram a tendência de 

crescimento eleitoral do PT. Os dados estatísticos sobre os resultados político-
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eleitorais conquistados pelo Partido são eminentes e concretos que lhes configuraram 

como partido de esquerda de maior influência política na arena brasileira. A fatia do 

eleitorado brasileiro conquistado nas eleições presidenciais a partir de 1989 a 2010 

pode ser apresentada como marco histórico. Sem a presença do Partido dos 

Trabalhadores nesses pleitos, é pouco provável ter obtido esse crescimento em 

termos de espaço e papel eleitoral na arena política. 

A configuração que o PT assim como a esquerda brasileira tem hoje no 

cenário político nacional, muito se deve a postura política de atuações que o partido 

pôs em prática. A política de alianças do PT com outros partidos, principalmente os 

de esquerda, contribuíram continuamente para o sucesso eleitoral dos pleitos que o 

PT disputou desde 1982. Visto como segunda força política nacional, essa posição 

lhe confere condições de igualdade nas competições eleitorais nas arenas brasileiras. 

De densidade social alta, conforme afirma Fontes (2005), esse aspecto corroborou 

para os resultados positivos que o partido conseguiu junto com os movimentos sociais 

e a esquerda brasileira ao longo dos anos o papel político que hoje na sociedade 

brasileira.  

Quando participou da primeira eleição direta para governador de São Paulo 

com a candidatura de Lula ao pleito em 1982 o PT não ultrapassou os 9% do 

eleitorado paulista.  Duas décadas depois o partido conquistou a presidência da 

República lançando Luiz Inácio Lula da Silva presidente pela quarta vez consecutiva. 

Elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados. 91 deputados federais. O partido 

conseguiu eleger deputados federais em todos os estados. Comparado a bancada da 

legislação anterior teve um aumento de 52% das cadeiras na Câmara dos Deputados. 

No Senado até as vésperas das eleições de 2002 o PT tinha 7 senadores no Senado 

aumentando para 14.   

Como partido representante da classe trabalhadora, o PT cresceu eleitoral e 

socialmente, estando presente na maioria dos municípios brasileiros. Desde seu 

surgimento tem tido apoio de vários setores da sociedade civil em sua formação, 

trabalhadores rurais a estudantes, profissionais liberais a servidores públicos etc.  

Os exemplos de sua inserção em várias camadas sociais é notória podem ser 

analisados em função dos cargos eletivos conquistados por trabalhadores rurais, 
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urbanos, negros, feministas, líderes comunitários, sindicalistas etc. que conseguiram 

ser eleitos para os Legislativos e Executivos municipais e estaduais. O PT foi o único 

na história política contemporânea do Brasil a eleger deputados federais em todos os 

estados brasileiros nas eleições de 2002.           

A postura política do PT aos poucos foi modificando através das resoluções e 

teses aprovadas nos encontros nacionais promovidos pelo partido e suas tendências 

políticas. A cada conjuntura política e econômica pelas quais passava o Brasil e o 

restante do mundo, o partido revia sua postura político ideológica. Internamente as 

tendências petistas passaram a formar campos ideológicos para disputar a hegemonia 

partidária e definir os tipos atuações políticas que o Partido dos Trabalhadores 

adotaria. Com as transformações no decorrer do tempo as resoluções, teses e 

moções aprovadas nos Encontros Nacionais e Congressos foram importantes para o 

crescimento e interiorização do partido. A presença do PT estava mais nos centros 

urbanos do que no interior do país. 

Dos processos eleitorais em que o Partido dos Trabalhadores participou a 

expansão partidária se tornou eminente e comprovada eleitoralmente. Os resultados 

positivos obtidos nas eleições serviram de instrumentos de legitimação para o campo 

majoritário que defendia a necessidade das transformações tidas como necessárias 

para o PT obter sucessos eleitorais.  Com as transformações necessárias defendias 

pelo campo majoritária do partido. 

As características peculiares do PT são traços que se referem à 

heterogeneidade política presentes nas vertentes que lhes deram origem. Dessas 

vertentes políticas, grupos ideológicos e campos de disputas internas nos primeiros 

anos de atividade política deram ao Partido dos Trabalhadores posições ideológicas 

inconsistentes. Suas atuações políticas iniciais e as posturas adotadas em teses e 

moções entravam em conflitos contínuos entre militantes de tendências de esquerda 

dentro do partido. Tensões entre tendências petistas existem juntamente com a 

fundação do partido. 

A pluralidade política no partido tinha como princípio transformar a sociedade 

brasileira. Várias concepções políticas e ideológicas que estão enraizadas na sua 

construção histórica. Desde grupos de socialistas, comunistas, socialdemocratas, 
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marxistas-leninistas e cristãos, a formação do Partido dos Trabalhadores é 

conflituosa. Os leques de tendências de esquerda deu ao partido essa singularidade 

e, fez do PT um dos maiores partidos políticos da América Latina.  

Essa prática corroborou para que o partido durante toda sua trajetória tivesse 

como ideal a distinção política que outros partidos políticos brasileiros não tiveram. 

Internamente, a divisão do partido foi feita por 5 grupos políticos. Os Social-

democratas, Unidade e Luta, Articulação, Articulação de Esquerda e o Trabalho. As 

características e as atuações políticas de cada um dos cinco grupos nos dão a 

compreensão dos conflitos existentes entre pensamentos distintos atuantes dentro do 

PT.     

O grupo social-democrata visto como sendo de direita, enquanto a Articulação 

conta com militantes que estão próximos a Lula. Sua posição política é tida pelo petista 

como centro do PT. Articulação de Esquerda juntamente com a Democracia Socialista 

e o Fórum Socialista são definidos de campos de esquerda do Partido dos 

Trabalhadores. A extrema esquerda petista, o Trabalho, acolhe os marxistas e 

trotskistas. 

Os objetivos políticos das principais tendências do partido mesma sendo 

diferentes conseguem ao mesmo tempo dar ao PT uma unidade partidária forte 

politicamente nos espectros eleitorais, político e ideológicos. Por muito tempo a 

Articulação atuou como tendência majoritária. Com a renovação dos diretórios do 

partido, composto por sindicalistas, setores da igreja progressista, intelectuais, 

marxistas independentes bem como os militantes socialdemocratas deram uma 

caracterização orientada ao socialismo.  

Diversas fases políticas pelas quais o Partido dos Trabalhadores corresponde 

às lutas internas em busca de definições políticas nas atuações eleitorais, econômicas 

e sociais. De origem social em que seus membros estavam banidos legalmente da 

vida política do país, com a reforma política feita pelo Regime Militar, o PT surge fora 

da legalidade, fora do parlamento sem nenhuma estrutura estatal a lhe fornecer apoio 

necessário a sua construção. 

O embrião que deu origem ao PT concebido pelas três vertentes aqui 

mencionadas não poderia ser diferente das posições iniciais que o partido passara a 
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defender durante seu surgimento. Dos encontros e congressos regionais e nacionais 

saíram as resoluções, teses, moções e documentos oficiais do partido. Durante os 

primeiros anos de atuações políticas, faltaram-lhe definições de posições que 

permitissem dizer exato o que o PT era na prática. As definições que fizeram com que 

o PT fosse visto como um partido fechado ao diálogo com outros partidos e setores 

da sociedade brasileira o tornou de radical e secretário composto por militantes e 

grupos ideológicos em desentendimento interno permanente. 

Cada proposta apresentada e defendida pelo PT tinha por finalidade lutar 

contra as estruturas sociais, econômicas e políticas instituídas pelos sistemas políticos 

anteriores. Lutar contra o status quo e a velha prática de fazer política no Brasil foram 

os principais objetivos petistas logo nos seus primeiros anos de atuações políticas. 

Documentos oficiais da época inicial do partido apresentavam dilemas quanto 

ao projeto político do PT. O Socialismo e a Democracia, questões que foram mantidas 

durante a primeira metade dos anos oitenta no PT não permitiam definições e nem 

compreensão clara a respeito da postura partidária em relação à escolha de um 

regime político. A falta de definições levava o Partido dos Trabalhadores a se definir 

como um partido de massas, segundo Azevedo (1995). 

As inconsistências ideológicas das tendências petistas e as lutas internas para 

construir o programa partidário, interno e externamente, constituíam o PT como um 

partido segregado, dividido e sem rumo claro a seguir politicamente. Nessas 

profusões de ideias e posições, o partido a princípio rejeitava a Socialdemocracia, 

conforme Azevedo (1995) em análise a respeito das divisões políticas no partido. Os 

pontos e questões consistentes no PT em documentos oficiais dos anos oitenta 

discutidos nos seus encontros e congressos nacionais não chegavam a um consenso 

a respeito de que tipo de regime político adotaria e defenderia programaticamente na 

suas atuações políticas. 

Segundo o Estatuto Partidário do PT, logo no 1º Artigo o Partido definir sua 

identidade partidária de: “... uma associação voluntária de cidadãs e cidadãos que se 

propõem a lutar por democracia, pluralidade, solidariedade, transformações, sociais, 

institucionais, econômicas, jurídicas e culturais, destinadas a eliminar a exploração, a 

dominação, a opressão, a desigualdade, a injustiça e a miséria, com o objetivo de 
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construir o socialismo democrático16. A posição identitária do PT apresenta uma gama 

de profusões sem esclarecer tanto implícito quanto explícito os propósitos que diz 

defender politicamente.  

Como o PT compreendia o Socialismo Democrático? No primeiro Congresso 

Nacional o partido concluiu que estrategicamente o Socialismo Democrático seria 

construído a longo prazo, segundo observam Simões (2011) e Silva (2011). Nesse 

congresso, observa-se que a compreensão que o Partido dos Trabalhadores tinha do 

Socialismo Democrático era estendido, primeiro, as fusões de forças democráticas e 

sociais compromissadas na defesa da democracia e da igualdade social. O ponto 

crucial eram os interlocutores naturais, conforme documento oficial do partido, “... 

indivíduos, grupos sociais, instituições religiosas, organizações civis ou partidárias17, 

que almejavam a extinção da miséria e a eliminação das injustiças brutais ativas na 

sociedade brasileira representavam um rumo novo. 

O Partido dos Trabalhadores conclamava os demais partidos e forças de 

esquerdas que defendiam a democracia e o socialismo para enfrentarem e 

superarem, conforme denominou o PT. O desafio era enorme, assim como a paralisia 

e a dispersão existentes no país naquela ocasião. A forma encontrada e proposta pelo 

PT foi de retomar a esperança que despertou na sociedade brasileira nas eleições 

presidenciais de 1989, quando pela primeira vez a esquerda do Brasil disputou com 

possibilidades reais de conquistar a presidência da República na primeira eleição 

direta desde 1960.  

Oficialmente, nos documentos do partido, implicitamente o PT começava 

compreender a necessidade de constituir politicamente uma política de aliança com 

_____________ 

16 – Fonte: Partido dos Trabalhadores. Estatuto Oficial do PT revisado em 2012, na qual as posições 
do partido e as suas atuações políticas estão definidas e aprovadas pelo Diretório Nacional. Esse 
documento rege as atividades internas e externas do partido em todo o território nacional. Disponível 
in: http://www.pt.org.br/arquivos/ESTATUTO_PT_2012_-_VERSAO_FINAL.pdf, acesso: 10 de 
fevereiro de 2012. 
 
17 – Fonte: Partido dos Trabalhadores. Resoluções aprovadas no 1º Congresso Nacional realizado em 
São Bernardo do Campo – São Paulo, em 1991. Nesse congresso foram definidos e aprovados seus 
caminhos políticos, concepções, construção partidária e atuação política. Disponível in: 
http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/conjuntura.pdf; http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/mocoes.pdf; 
http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/partido.pdf; http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/socialismo.pdf, 
acesso: 06 de fevereiro de 2012. 

http://www.pt.org.br/arquivos/ESTATUTO_PT_2012_-_VERSAO_FINAL.pdf
http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/conjuntura.pdf
http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/mocoes.pdf
http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/partido.pdf
http://csbh.fpabramo.org.br/uploads/socialismo.pdf
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partidos esquerda. A flexibilidade para uma ação política contendo diversas forças 

políticas de esquerda e sociais permitia ao partido ter indícios teóricos e práticos para 

abertura política com partidos de esquerda.  

Para o PT, construído com objetivo de combater as oligarquias 

remanescentes dos regimes políticos anteriores e as velhas práticas de fazer política, 

os maiores desafios não eram somente externos, mas internamente. Vencer os 

desafios internos, construir um programa político contemplando as diversas correntes 

ideológicas no partido, marcou cada passo e aspecto no espectro ideológico que 

adotou ao longo da sua trajetória. 

O socialismo defendido pelo PT é uma combinação de democracia 

representativa e formas populares de democracia direta; no campo econômico o 

planejamento é estatal tendo um mercado voltado para o social, Simões (2011) e Silva 

(2011). O projeto político do PT assim como sua própria construção é ambíguo e 

indefinido. Ao mesmo tempo em que o PT defende o socialismo democrático, dois 

modelos de democracias são expostos. Embora até hoje não esclareceu na teoria e 

nem na prática qual é esse modelo de socialismo. 

As ambiguidades do Partido dos Trabalhadores a respeito da postura política 

a ser adotada pelo partido desde o início da fundação são confusas. Quando o PT 

rejeitou a social-democracia e tomou como bandeira de luta política o socialismo, a 

contradição esbarrou exatamente nos modelos de democracias defendidas pelo 

partido. Conforme Azevedo (1995), havia duas maneiras para a instauração do 

socialismo. Uma democrática e a outra autoritária. A transição do capitalismo para o 

socialismo não aconteceria sem uma fase pré-socialista. 

A rejeição da social-democracia segundo documentos do PT ocorreu devido 

à ineficácia deste sistema quanto à ruptura dele com o capitalismo. Os argumentos 

alegados são de que a democracia existente na socialdemocracia consiste em 

representar e defender os interesses da democracia burguesa. E que, o argumento 

utilizado é pejorativo, classificando-a de ilegítima por não intervir na propriedade 

privada quanto à equidade de competição entre classes e indivíduos na sociedade 

capitalista (AZEVEDO, 1995). 
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Talvez os aspectos leninistas e stalinistas tenham exercidos influências 

político-ideológica importantes na primeira fase de construção partidária do PT. E 

este, ainda à esquerda ratificou a posição contrária a aceitação da socialdemocracia 

no projeto político do partido. Os resultados eleitorais e o jogo político da democracia 

capitalista obedecem à regra da vontade da maioria regida por lei e coordenada por 

instituições para assegurar os direitos e deveres assegurados a todos os cidadãos 

habilitados a participar dos processos legais na arena política burguesa. 

A constatação das limitações do jogo político burguês não pode ser 

confundida com o sistema econômico, como analisa Azevedo (1995) no estudo a 

respeito das divisões existentes no PT na primeira fase do partido em construção. Há 

limitações e regras na democracia burguesa assim existe no socialismo democrático 

defendido pelo PT. O modo como o partido compreendia a socialdemocracia não 

atribuía as limitações presentes nas disputas políticas estabelecidas pela democracia 

constituída no Estado burguês. No entanto a rejeição do PT não era somente a 

socialdemocracia, mas também ao capitalismo. A socialdemocracia como o 

socialismo real acabou sendo rejeitado pelos petistas e suas instâncias deliberativas. 

Para o Partido dos Trabalhadores o socialismo democrático é constituído por 

“... uma ordem social qualitativamente superior, baseada na cooperação e na 

solidariedade, na qual os conflitos sejam vividos democraticamente.” E que a 

diversidade e as ideias são inerentes à condição humana. Tais compreensões sobre 

o modelo de socialismo petista apresentam uma gama de profusões de proposições 

e ideias políticas, nas quais, no socialismo democrático defendido pelo PT há 

planejamento estatal e ao mesmo tempo uma economia de mercado que atenda às 

necessidades dos cidadãos brasileiros. Ao mesmo ponto em que a democracia 

representativa tem espaço no socialismo petista, a democracia direta é a forma de 

manter a base social próxima das grandes decisões políticas no Estado a ser 

construído. 

 

É por isso que encaramos a democracia política, 
econômica e social como base constitutiva da nova 
sociedade. O socialismo pelo qual o PT luta prevê, 
portanto, a existência de um Estado de direito, no qual 
prevaleçam as mais amplas liberdades civis e políticas, de 
opinião, de manifestação, de imprensa, partidária, sindical 
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etc; onde os mecanismos de democracia representativa, 
liberto da coação capital, devem ser conjugados com 
formas de participação direta do cidadão nas decisões 
econômicas, políticas e sociais. A democracia socialista 
que ambicionamos construir estabelece a legitimação 
majoritária do poder político, a respeito das minorias e a 
possibilidade de alternância no poder (1º Congresso 
Nacional do PT – Socialismo, 1991).  
 
 
 
 

Contudo, o socialismo petista estava voltado para uma democracia que fosse 

alicerçada na pluralidade das ações políticas e partidárias, participações dos 

excluídos nos processos decisórios das instituições brasileiras. O socialismo do PT 

quanto o modo econômico não mencionava novidades referentes aos demais partidos 

de esquerda que defendem a ruptura com o capitalismo. O partido compreendia que 

a necessidade de extinguir o capitalismo era preciso passar por processos de 

transformações sociais e econômicas profundas bem como políticas radicais, nas 

quais a classe trabalhadora precisaria ser transformar numa classe hegemônica para 

assumir os processos de transformações sociais e econômicas da sociedade 

brasileira. A resolução aprovada no V Encontrado Nacional, realizado em Brasília, 

tinha como objetivo estratégico do PT a implantação do socialismo democrático. 

O partido cresceu. A expansão partidária e eleitoral acompanhou as 

tendências de crescimento político em todo o país. Nos poderes Executivos e 

Legislativos, municipais e estaduais. Contudo, as causas que contribuíram para que 

esses fatores acontecessem implicaram nos processos de transformações políticas 

intrapartidárias no Partido dos Trabalhadores. As mudanças consideradas pelo campo 

majoritário como necessárias e importantes para o partido começaram a ser postas 

em prática, oficialmente, a partir do V Encontro Nacional realizado no ano de 1987 em 

Brasília. 

As questões pontuais na época diziam respeito à política interpartidária, 

principalmente a política de alianças e o socialismo que o partido defenderia a partir 

desse Encontro Nacional com mais clareza, definindo suas estratégias e atuações 

políticas para extinguir o capitalismo. Romper o modo de atuações políticas utilizadas 

nos primeiros momentos políticos do PT nas arenas eleitorais foi uma decisão também 

tomada nesse encontro nacional. Adaptar à ordem e disputar os processos eleitorais 

de modo semelhante à dos partidos que defendiam o status quo foi à bandeira 
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defendida pelo PT como condição para competir com os adversários políticos 

defensores da situação em condição de igualdade política. 

Os conflitos internos entre as tendências, deram origens a dissidências 

políticas no PT. As posturas das tendências ideológicas de extrema esquerda versus 

suas atuações e seus posicionamentos contra as ações políticas adotadas pelo 

campo majoritário, dentro do PT não mais cabível. E, dissidentes petistas conceberam 

que o partido não era mais o mesmo. As velhas bandeiras defendidas no período da 

sua construção partidária e que lhe deram origem não era mais as mesmas. Forma 

abandonadas por objetivos político-eleitorais de conquistar o poder a qualquer custo 

Conforme analisa (ROBAINA, 2003). 

Contudo, o partido no V Encontro Nacional aprovou a política de alianças que 

visavam ampliar o leque de alianças do PT18. Essa política de alianças tinha como 

objetivos acumular forças de esquerda para fazer enfrentamento político ao governo 

Sarney, à Nova República bem como à transição conservadora e a direita em geral, 

centrada no programa do partido. Apoio as reivindicações e participações nas lutas 

dos trabalhadores e movimentos populares. 

Ao seu lado o PT teria as bases dos partidos que reivindicam para si as 

posturas de comunistas, socialistas e de trabalhadores, formando uma unidade de 

ação política da classe trabalhadora. Com isso, uma frente partidária seria construída 

numa base hegemônica para enfrentar a hegemonia da burguesia brasileira. Esta 

frente reforçaria a luta democrática da classe trabalhadora no Brasil. Os objetivos 

gerais do PT e da frente partidária de esquerda, segundo a política de alianças 

aprovada no V Encontro Nacional, eram acumular forças, as quais deveriam incluir 

PH e PV.  

Estabelecida a política de alianças, os diretórios municipais teriam que 

_____________ 

18 – V Encontro Nacional do PT – 1987. Realizado em Brasília. As questões pontuais discutidas e 
aprovadas no encontro foram: 
A conjuntura daquele momento e as tarefas do PT; O Programa democrático-popular; Objetivo 
estratégico do PT: socialismo; A construção do socialismo; As táticas do PT; As classes sociais; A 
alternativa democrática popular e o socialismo; A política de alianças do PT; Alianças com princípios; 
Alianças estratégicas: Frente Única Classista; Alianças eleitorais; A política sindical do PT; A 
organização dos petistas sindicalistas; O PT e o movimento popular; Diretrizes para o movimento; O 
centenário d abolição; Orientação aos diretórios municipais; A construção do PT; Partido como reflexo; 
A organização na base; Os núcleos de base e Outras formas de organização de base. 
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aplicá-las, submetendo aos diretórios regionais e estes estavam obrigados a fazer 

encontros e discutir as políticas de alianças em cada município. A política de alianças 

eleitorais e estratégicas funcionou com instrumento político de formar uma Frente 

Única Classista para conquistar o poder e consequentemente obter a hegemonia para 

lutar contra a hegemonia burguesa. Embora o PT na época tenha alegado que a 

esquerda sempre fora incapaz de formar alianças, principalmente os partidos 

reformista como o PCB, o qual representava a vanguarda do espectro esquerdista, 

nas resoluções aprovadas no V Encontro Nacional havia possibilidades de avaliação 

desse e outros partidos, entre eles PH e PV.  

Conquanto o partido tenha afirmado que sua construção represente uma 

esquerda nova no Brasil e que seu surgimento aconteceu rompendo com as velhas 

estruturas, posturas e programas reformistas da velha esquerda, o PT concebia que 

a necessidade de construir uma frente poderia conter atores políticos remanescentes 

da velha esquerda reformista brasileira. A falta de capacidade de lidar com correntes 

ideológicas distintas em torno de objetivos comuns da classe trabalhadora, por parte 

dos partidos reformistas de esquerda para formar alianças com os movimentos 

sociais, trabalhadores rurais e o sindicalismo brasileiro, na compreensão do Partido 

dos Trabalhadores, é recorrente devido o sectarismo, facções e divisões internas 

presentes em cada um deles. 

Para o PT, houve muitas dificuldades referentes às discussões a respeito das 

alianças eleitorais, táticas e estratégicas. Algumas questões como a independência 

de classe e a intolerância resistiram quanto à necessidade de abordar e trabalhar o 

problema das alianças interpartidárias. O reconhecimento oficial, por ser um partido 

sectário e intolerante, convencer as instâncias internas para a necessidade de fazer 

alianças políticas com outros partidos do mesmo espectro ideológico, foi um dos 

maiores obstáculos enfrentado pelo PT. 

O partido compreendeu que na prática, no campo políticoeleitoral as alianças 

são imposições das competições políticas, independentemente dos níveis das arenas 

políticas em questão. No V Encontro Nacional, o PT aprovou sua política de alianças. 

Mas, antes já havia feito alianças em outras situações, como por exemplo, em 1984 

na luta pelas Diretas Já celebrou alianças com a oposição liberal burguesa e setores 

da pequena burguesia contra a ditadura militar. Em 1986 fez alianças eleitorais com 
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PV. Essa política de alianças aplicava na correlação de forças que defendia e 

interesses no fim da dominação burguesa no Brasil. 

Com essa política de alianças os objetivos do partido e seus aliados espectro 

ideológico de esquerda era derrotar os representantes e defensores da burguesia 

brasileira, conquistar o poder e construir o socialismo. Por isso, a defesa dessa política 

para o PT foi importante no contexto em que se encontrava o país. A esquerda 

precisava se unir em torno de um projeto nacional que visasse derrubar a burguesia 

e seus defensores que estavam no poder. Eis então, pôr em prática a formação de 

uma Frente única Classista para fazer o enfrentamento político para vencer a 

hegemonia dominante da burguesia brasileira. 

Como fazer isso, então? A solução encontrada foram os tipos de alianças que 

deveriam ser feitas e quais setores da sociedade brasileira fariam parte do arco de 

alianças do PT. Significa afirmar que os movimentos operários, sociais e forças 

populares excluídas dos processos políticos instaurados no país teriam papéis 

importantes na política de alianças do partido. Daí formar-se-ia a Frente Democrática 

Popular, Frente Única Classista e a pequena burguesia em defesa de uma sociedade. 

Por pequena burguesia o PT entendia: 

 

“Os setores que chamamos normalmente de camadas 
médias e pequena burguesia – sendo, estes termos, 
trabalhadores e também pequenos proprietários de seus 
meios de produção – embora tenham interesses comuns 
com a burguesia (por exemplo, algumas camadas de 
pequenos proprietários vivem da exploração do trabalho 
assalariado, ainda que em pequena escala) tem, também, 
profundas contradições com o capitalismo, que os coloca 
cotidianamente sob ameaça de arruinamento e de 
proletarização”. (Resoluções – V Encontro Nacional, 
1987). 

 

Algumas das vertentes que lhe deram origem política e social, sindicalismo 

combativo e movimentos populares, apresentaram resistência quanto a essa política 

adotada pelo Partido por subestimar as alianças. E naquele período, nas áreas em 

que movimentos populares estavam inseridos elas eram comprometidas com as 

políticas dos governos estaduais e federal.  Ainda que as alianças não fossem feitas, 
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o partido buscava trabalhar as forças populares para lutar contra a Nova República, a 

política econômica do Governo Sarney e o FMI. 

Os requisitos para alianças eleitorais obedeciam a critérios de discussões a 

respeito de situação objetiva da cidade, estado ou do país, além das regras e 

observações sobre os demais candidatos e os objetivos do partido em cada processo 

eleitoral. A preferência mantida pelo PT era lançar candidatura própria, mas não havia 

hipóteses de renegar alianças com partidos que concebessem os princípios, 

programas, propostas e posturas políticas do PT. Dentro desses pressupostos, para 

formar alianças eleitorais, primeiro fazia necessário analisar cada realidade e 

situação, mantendo posição de oposição a transição conservadora e ao governo 

Sarney, além de defender a independência de classe e a proposta de socialismo.       

A proposta de socialismo nos documentos oficiais do partido  acompanha 

seu surgimento, sendo sacramentado nas resoluções dos Congressos Nacionais I e 

II do partido. Nos VI e VII Encontros Nacionais do PT, a política de alianças foi 

retificada para as eleições presidenciais de 1989 e eleições gerais para governadores, 

senadores, deputados estaduais e federais em 1990. Nas eleições presidenciais 

compôs a Frente Brasil Popular formada por PT/PCdoB/PSB. No turno das eleições 

recebeu apoio político do PDT, PSDB, PMDB, PCB e PV.  

Os critérios exigidos pelo PT19 para fazer alianças com demais partidos de 

esquerda nas eleições de 1990 correspondiam a fazer oposição ao governo Collor 

seguindo as diretrizes do programa democrático-popular; diretrizes básicas de um 

programa de governo estadual e oposição aos que estavam no poder; campanha 

conjunta: coordenação, finanças, mobilização, propaganda no rádio e na TV; 

concepção de socialismo democrático a partir de pressupostos mínimos: pluralidade 

partidária, respeito aos direitos humanos, liberdade sindical e direito de greve, direitos 

_____________ 

19 – VII Encontro Nacional do PT – 1990. Realizado em São Paulo - SP. As questões pontuais 
discutidas e aprovadas no encontro foram: 
Conjuntura e tática do PT; situação do plano Collor; novo momento político; Oposição ao governo 

Collor; as eleições de 1990; política de alianças; a luta sindical e popular; a alternativa ao governo 

Collor: o PT; apoiar a mobilização sindical e popular contra o plano Collor; articular a luta econômica 

com a luta democrática; uma alternativa de governo; plano de ação para o Diretório Nacional; os 

ataques contra as administrações; definir uma estratégia para as prefeituras; aprimorar relação entre o 

Partido e as administrações; as nossas dificuldades; reorientar a política e inverter as prioridades; 

superar os impasses nas prefeituras e a questão agrária.  
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civis básicos; chapa majoritária e de candidaturas proporcionais conjuntas ou 

separadas de comum acordo; espaço político e orgânico para a disputa de hegemonia 

no processo eleitoral; a propaganda eleitoral será unificada e não poderá privilegiar 

nenhum partido ou candidato. As exceções devem considerar critérios de interesses 

do conjunto do partido e da coligação, sempre que se tratar de candidato de grande 

penetração eleitoral e importância política, segundo critérios da respectiva coligação 

ou frente. (Resolução aprovada no VII Encontro Nacional do PT Conjuntura e tática, 

PT – 1990).   

É percebido que o partido admite formar alianças eleitorais, mas de acordo 

com as exigências estabelecidas em suas resoluções aprovadas neste encontro e nos 

dois anteriores.  As condições para construir alianças eleitorais continuaram 

ancoradas nas posições políticas dos partidos do seu leque de alianças inseridos no 

espectro ideológico de esquerda e, compromissados como opositores do governo 

Collor e da República Nova. Defendia campanha conjunta tanto na chapa majoritária 

como nas proporcionais. Porém, não descartava a possibilidade de fazer campanhas 

isoladas bem como abrir mão de uma candidatura própria e fazer alianças com os 

outros partidos dentro do leque de alianças que apresentassem maior projeção 

eleitoral, independentemente dos municípios considerados preferenciais para o 

partido. 

Os encontros V, VI e VI demonstram aberturas políticas importantes para PT 

no campo políticoeleitoral, ainda que suas posições de atuações sejam de 

protagonista na construção da hegemonia de esquerda, havendo maleabilidade para 

partidos como PSB e PDT. As resoluções aprovadas no V Encontro e ratificadas nos 

VI e VII apresentam abrandamentos na política de alianças. Em 1987, as discussões 

sobre alianças táticas e estratégicas recaiam sobre posturas ideológicas dos partidos 

que fariam parte do seu leque de alianças.  

As resistências intrapartidárias sobre os aliados táticos e estratégicos não são 

as mesmas quando o partido compreendeu a importância das construções das 

alianças para formar frentes partidárias contrárias as políticas econômicas e sociais 

do governo federal. Diante da necessidade da construção de um projeto para classe 

trabalhadora, a abertura do PT foi gradual para os aliados, atribuindo restrições ao se 

programa partidário. Embora essa abertura tenha provocado dissidência política que 
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deram origem a partidos novos de esquerda, os resultados obtidos eleitoralmente pelo 

PT em 1989 demonstraram a legenda como partido nacional e que em outros 

processos eleitorais seria reiterado. 

De postura classista, sectário e intolerante, o partido, nas atuações políticas 

iniciais, suas diretrizes partidárias determinavam lutar politicamente contra as velhas 

forças eleitorais, conservadoras e oligárquicas. A campanha presidencial do PT em 

1989 mostrou essa postura de enfrentamento a forças conservadoras e oligárquicas 

diante da candidatura de Fernando Collor a presidente da República que as 

representavam. O enfrentamento, mesmo em situações adversas as do adversário, o 

PT superou candidaturas como a Leonel Brizola candidato pelo PDT, Mário Covas do 

PSDB e de Ulisses Guimarães (PMDB), nomes conhecidos da política brasileira. 

As eleições presidenciais de 1989 serviram para o PT como ponto de partida 

de construção de um programa alternativo a Nova República. A política de alianças 

do partido vinha sendo trabalhada antes mesmo de se tornar uma resolução partidária. 

Como confirmado no V Encontro Nacional, PT já havia feito alianças com o PV é 

informado nesse encontro. Os rumos que o PT tomou como ações táticas não são 

temporal e nem apresenta condições da retomada que lhe deram origem. Passos 

tortos e descaminhos políticos do partido, para os que acreditam nas probabilidades 

e possibilidades da autorecuperação, são ilusões adormecidas na crença política de 

militantes e simpatizantes apresentadas em pequenos raios de luzes numa imensidão 

escura e infinita.  

Várias lutas políticas e sociais foram erguidas e travadas por este partido que 

teve origem na classe trabalhadora brasileira, com alicerce em três vertentes políticas 

de bases sólidas, reprimidas e resistentes aos desmandos políticos contra as práticas 

políticas e econômicas presentes na ditadura militar e na vida pública do nosso país. 

O sindicalismo combativo que teve como seio de origem social e política o ABC 

Paulista e as grandes greves, assim como os movimentos de bases da Igreja católica 

e os movimentos sociais de esquerda, entre eles suas lideranças intelectuais, estão 

se revirando no túmulo o tempo todo com as metamorfoses do PT. 

Iasi (2006) em análise sobre as transformações do PT faz uma síntese a 

respeito do partido que havia promovido a reentrada da classe trabalhadora no cenário 
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político, oriundo da ação sindical acima de qualquer suspeita, o PT representou 

precocemente o fim da consciência de classe. Para ele  

 

“...uma classe, no centro estratégico do processo da 
valorização do valor, se confronta com o capital, primeiro 
por motivos imediatos e pontuais (ritmo de trabalho, 
condições de trabalho, salários, direito de organização 
etc.) e depois dá o passo no sentido de buscar uma 
representação política que permitisse intervir no cenário 
nacional unificando a ação de algo muito além de sua 
situação particular e imediata de classe, convertendo-se 
num polo aglutinador de diferentes setores de classe e 
segmentos sociais diversos que se unificam contra a 
ditadura militar e pela democratização com um corte 
inicialmente classista e anticapitalista (IASI, 2006). 

 

 

A condição que lhe deu origem foi a rejeição simultânea a duas tradições 

políticas, segundo Azevêdo (1997), a verticalização, hierarquização da classe 

dominante econômica do capitalismo em detrimento das classes subalternas e a 

gestão da valorização das ações coletivas das classes subalternas que aconteciam 

na medida que fossem mediada por um núcleo dirigente a vanguarda da esquerda 

brasileira, observa o autor, essa instância era capaz de atribuir sentido à ação de 

classe.  

Desses pontos cruciais o PT começa a se organizar juntos a vários 

movimentos sociais, segmentos políticos, na maioria dos estados da federação, onde 

a presença de movimentos combativos eram mais presentes no Brasil, conforme 

observação do autor. Para um Partido que acostumou a desafiar os desmando da 

classe econômica e política dominantes nas primeiras atuações políticas, ao contrário 

do passado, o consentimento do PT de hoje é a negação das suas bandeiras de lutas, 

das vertentes políticas e sociais as quais nos processos embrionários exerceram 

papéis fundamentais para sua existência, segundo Azevêdo (1997), Azevedo (1995), 

Iasi (2006), Demier (2003), Fortes (2005). 

O processo de transição política, na compreensão do petistas, os movimentos 

sociais deveriam exercer livremente a política, e estes, eram reconhecidos em suas 

diversidades e diferenças entre os vários agentes sociais e políticos. Para o PT, 
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desempenhavam condições para o começo da transição, conforme Azevêdo (1997). 

Como opositor à condução da transição democrática, ao modo conservador, a posição 

do partido naquele momento da vida política do Brasil, defendia o processo de 

condução assegurando as regras e espaços válidos de regulação do exercício da 

política. 

Inicialmente sectário e classista, as definições políticas de atuação 

correspondiam à negação do sistema econômico e da tradição política das lideranças 

bem como dos partidos conservadores e reformistas de esquerda, oligarquias 

tradicionais presentes nas arenas brasileiras. Mas ao mesmo tempo que resistia a 

tudo isso, rejeitava a social-democracia alegando que esta era meramente uma 

condutora de todos os tipos de exploração e exclusão do capitalismo e assim como o 

socialismo real por ter fracassado na Europa com seu modo autoritário e restrito de 

administrar politicamente os países nos quais implantaram este regime político 

(AZEVEDO, 1995). 

O partido se adequou à ordem. A partir do momento que o PT na sua política 

intrapartidária na segunda metade dos anos oitenta compreendeu a necessidade de 

ter uma política de alianças aprovada no V Encontro Nacional realizado em 1987 

atendendo a postura política do campo majoritário. Assim o partido reafirmou a recusa 

de mudança de fundo. Na primeira gestão na presidência da República, sem nenhum 

escrúpulo defendeu o FMI contra os aposentados e em sequência veio a reforma 

(ANTUNES, 2006). 

Seu surgimento político recebido pelos movimentos sociais de esquerda 

brasileira com desconfiança, permaneceu por pouco tempo. Rapidamente o PT 

ocupou o espaço devido deixado pela esquerda reformista. Tornou parte integrante e 

importante das lutas sociais do espectro político que lhe deu origem. Sua ascensão 

foi rápida. Cresceu. Se transformou no maior partido de esquerda do Brasil. Surgiu 

combatendo a corrupção, as velhas oligarquias intrínsecas a política brasileira 

interiorana. No início, se posicionava contra o capitalismo. Quando governo no plano 

nacional, provou do veneno que combatia sem fazer uso do antídoto que aguardava 

há tempo. Combate à corrupção uma das bandeiras de lutas do partido.   
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Combatente ferrenho das velhas oligarquias, logo passou a formar alianças 

eleitorais para conquistar a hegemonia política. Nos três níveis das arenas brasileiras, 

seus velhos inimigos políticos andam de braços dados nas campanhas eleitorais nos 

estados, municípios e nacionalmente. A falta de unidade partidária capaz de 

conquistar o poder político nos três níveis, as políticas de alianças ao longo de sua 

existência sofreram mudanças bruscas e significativas para o partido. 

A política de alianças do aprovada no VII Encontro Nacional não apresentou 

mudanças significativas em relação as que foram aprovadas no V Encontro em 1987. 

As principais recomendações para formar alianças era estabelecer objetivos comuns 

na luta por um governo democrático-popular e pelo socialismo. Ela faz referência as 

alianças feitas pelo em 1985 e 1986. Durante os anos noventa a abertura do leque de 

alianças do partido se tornou mais flexível. Até no XII Encontro Nacional, realizado em 

Olinda (PE), as transformações na postura de fazer alianças tomou um outro rumo. 

Mostrando posições políticas diferentes das resoluções anteriores aprovadas nos V, 

VI e VII Encontro Nacionais do PT. 

 

A política de alianças deve orienta-se pelo respeito a um 
programa de governo anti-neoliberal capaz de propor a 
abertura de um novo ciclo de desenvolvimento para o 
país, que defenda uma mudança do modelo econômico 
assentada em amplo programa de inclusão social, com 
radicalização da democracia e inserção soberana do 
Brasil no mundo. Ela deve articular forças políticas 
nacionais e estaduais que não necessariamente estarão 
juntas no primeiro turno. Terá enorme importância a 
eleição para a Câmara e para o Senado, na medida em 
que as esquerdas no governo necessitarão aumentar 
substantivamente sua atual representação parlamentar, 
que está nitidamente abaixo de seu potencial eleitoral. Ou 
seja, devemos construir alianças para o primeiro o turno 
com partidos de esquerda e com forças que se opõem ao 
governo FHC, à coalizão conservadora que sustenta o 
modelo neoliberal. (Resolução, XII Encontro Nacional, 
Olinda, 2001).   

 

 Numa análise a respeito das coligações feitas pelo partido nos municípios 

com densidade eleitoral acima de 200 mil eleitorais, observando os dados 

apresentados por Ribeiro (2010), vimos a importância das alianças nas quais o PT 

participou nos pleitos realizados de 1996 a 2008. Esse autor define esses municípios 
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como Grupo 79, em quatro processos eleitorais, iniciando em 1996 e finalizando nas 

eleições municipais de 2008, o PT, dentre os maiores partidos políticos do Brasil, foi 

o que realizou nesses processos eleitorais o menor número de alianças políticas. No 

quadro, como ilustração da análise de Ribeiro (2010), são demonstradas as alianças 

feitas pelos maiores na arena eleitoral. 

 

 

Eleições 

PT PDT PSB PSDB PMDB PL 

(PR) 

PTB PFL 

(DEM) 

PPB 

(PP) 

Total de 

alianças 

96 31 98 68 103 73 118 123 124 110 848 

00 74 133 142 166 155 182 190 181 173 1396 

04 102 152 159 181 146 164 180 167 171 1422 

08 164 216 229 197 199 236 222 215 240 1918 

Quadro 4 – Alianças eleitorais nas eleições majoritárias no “Grupo 79” 

 

Quando partimos para as campanhas majoritárias próprias, ainda na 

compreensão analítica de Ribeiro (2010), os dados apresentados apontam o PT como 

o partido que mais lançou candidaturas isoladas no G7920. Como podemos observar 

no próximo quadro. 

 

Eleições PT PDT PSB PSDB PMDB PL 

(PR) 

PTB PFL 

(DEM) 

PPB 

(PP) 

Total 

1996 82 48 29 75 63 10 34 35 47 423 

2000 73 35 30 63 48 14 25 37 32 357 

2004 82 42 37 58 48 22 20 32 23 364 

2008 73 27 20 52 52 8 19 28 13 292 

Quadro 5 – Campanhas majoritárias isoladas no “Grupo 79” 

_____________ 

20 – O “Grupo 79” se refere aos maiores colégios eleitorais municipais do Brasil, onde estão localizados 
eleitorados acima de 200 mil eleitores. Em ordem decrescente, conforme a quantidade de eleitores são: 
São Paulo (SP): 8.489.652, Rio de Janeiro (RJ): 4.642.353, Salvador (BA): 1.852.957, Brasília (DF): 
1.836.245, Belo Horizonte (MG): 1.816.197, Fortaleza (CE): 1.578.127, Curitiba (PR): 1.309.961, Recife 
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(PE): 1.143.364, Manaus (AM): 1.124.781, Porto Alegre (RS): 1.064.870, Belém (PA): 997.105, Goiânia 
(GO): 902.631, Guarulhos (SP): 788.832, Campinas (SP): 761.696, São Luís (MA): 668.817,  São 
Gonçalo (RJ): 652.973, Duque de Caxias (RJ): 590.370, São Bernardo do Campo (SP): 560.942, Santo 
André (SP): 546.753, Nova Iguaçu (RJ): 545.800, Campo Grande (MS): 541.716, Maceió (AL): 538.835, 
Osasco (SP): 532.111, Natal (RN): 524.497, Teresina (PI): 521.016, João Pessoa (PB): 467.665, São 
José dos Campos (SP): 438.504, Uberlândia (MG): 428.117, Contagem (MG): 418.568, Sorocaba (SP): 
407.075, Ribeirão Preto (SP): 406.166, Jaboatão dos Guararapes (PE): 400.520, Cuiabá (MT): 386.991, 
Juiz de Fora (MG): 378.320, Aracaju (SE): 378.146, Niterói (RJ): 371.419, Feira de Santana (BA): 
359.516, Joinville (SC): 358.093,  Londrina (PR): 352.796, São João de Meriti (RJ): 351.376, Campos 
dos Goitacazes (RJ): 334.561, Santos (SP): 324.225, Florianópolis (SC): 315.164, Diadema (SP): 
312.352, Caxias do Sul (RS): 310.472, Belford Roxo (RJ): 302.693, Olinda (PE): 300.873, São José do 
Rio Preto (SP): 291.424, Mauá (SP): 284.020, Vila Velha (ES: 283.156, Campina Grande (PB): 276.726, 
Porto Velho (RO): 276.275, Jundiaí (SP): 270.215, Mogi das Cruzes (SP): 268.193, Piracicaba (SP): 
263.788, Carapicuíba (SP): 261.014, Serra (ES): 259.318, Ananindeua (PA): 259.297, Aparecida de 
Goiânia (GO): 251.269, Vitória (ES): 250.947, Maringá (PR): 248.586, Pelotas (RS): 247.585, Bauru 
(SP): 243.682, Macapá (AP): 243.363, São Vicente (SP): 242.943, Betim (MG): 240.962, Montes Claros 
(MG): 238.405, Petrópolis (RJ): 238.204, Cariacica (ES): 237.278, Anápolis (GO): 230.211, Blumenau 
(SC): 222.419, Ponta Grossa (PR): 219.809, Franca (SP): 218.867, Rio Branco (AC): 217.271, Canoas 
(RS): 216.768, Volta Redonda (RJ): 212.511, Guarujá (SP): 211.328, Uberaba (MG): 209.42 e Taubaté 
(SP): 206.579. 

 

As duas análises mostram a postura política do Partido dos Trabalhadores no 

G79. No primeiro quadro apresentado foi o partido que realizou o menor número de 

alianças eleitorais nas eleições majoritárias dentro desse grupo. Enquanto, há uma 

inversão no resultado demonstrado no segundo quadro. O PT nas quatro eleições 

municipais em questão, lançou mais candidatos próprios do que os demais partidos 

presentes nos quatro pleitos eleitorais. Nessas duas abordagens, nas eleições de 

2004 e 2008, o partido conseguiu superar a quantidade de candidaturas isoladas. Ou 

seja, em 2004 o PT fez cento e duas alianças majoritárias nas eleições municipais do 

G79. Enquanto no pleito houve um aumento de 62,1% de 2008. Atingindo um total de 

cento e sessenta e quatro alianças majoritárias. 

 

2.1 – Conclusão 

 

A trajetória política do PT desde o seu surgimento tem apresentado 

transformações significativas no campo político-eleitoral. E, as participações nas 

eleições municipais, estaduais e as presidenciais demonstram como elas ocorreram 

ao longo dos seus 33 anos de existência partidária. Embora, o partido recuse a aceitar 

que as transformações ocorridas no seu posicionamento ideológico tenha acontecido 
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com as políticas de alianças aprovadas a partir de 1987 no V Encontro Nacional 

realizado em Brasília e nos demais encontros subsequentes, o crescimento do PT se 

deu através desta abertura política.  

As reformulações destas políticas de alianças, principalmente as táticas, 

proporcionaram ao partido disputar as eleições presidenciais como a segunda força 

política do país. Com o leque de aliança cada vez mais aberto, nas eleições de 2002 

o PT nacional construiu alianças com partidos de direita e de esquerda. Onde, na 

eleição presidencial conseguiu venceu José Serra (PSDB) no segundo. Em 2006, a 

postura do PT foi a mesma. Na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 

partido formou alianças com partidos de espectros ideológicos distintos. 

Nos estados, as ações do partido não foi diferente da postura adotada 

nacionalmente. No palanque do PT, a partir da eleições de 2002, a presença de 

adversários políticos que antes eram criticados pelo partido, passou a ser mais 

frequente. No Rio Grande do Norte, Em 2002 e 2006, o Partido dos Trabalhadores se 

aliou a Wilma de Faria (PSB), adversária nos pleitos de 1996, 2000 e 2004. Ainda que, 

o PSB pertencesse a base aliada do governo Lula, politicamente Wilma de Faria 

disputava localmente com PT à prefeitura de Natal e o governo do estado anterior as 

eleições de 2002.      

Esses aspectos mostram a importância das políticas de alianças que o PT 

aprovou nos encontros promovidos nacionalmente pelo partido. Embora, tenha 

perdido quadros importantes, como exemplo, Luíza Erundina, Plínio Arruda, Heloísa 

Helena, Marina Silva, Hélio Bicudo, Chico Alencar etc., o partido tem mostrado que a 

postura adotada, as táticas eleitorais e estratégias políticas contemplam seus 

objetivos. E, isso ocorre nos processos eleitorais em o PT participa, seja sendo cabeça 

de chapa ou apenas aliado de qualquer partido, tanto local como nacionalmente. 
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Capítulo 3. Campanha eleitoral de 2008 em Natal: PT. 

 

3 – Das pré-candidaturas a campanha eleitoral. 

 

As eleições de 2008 em Natal apresentaram uma conjuntura diferente de 

outras campanhas em que o PT participou. Os três governos, o nacional, estadual e 

municipal contavam com avaliações positivas e apoiaram a candidatura do Partido 

dos Trabalhadores. Os índices de aprovações dos governos Lula (Presidente), Wilma 

de Faria (Governadora) e Carlos Eduardo (Prefeito), teoricamente favorecia à 

candidata Fátima Bezerra. 

Os nomes das pré-candidaturas a prefeito de Natal, na maioria, começavam 

a ser definidos. PV, PPS e PMDB, por exemplo, os nomes dos pré-candidatos foram 

definidos em 2007 e 2008. O PT inicialmente cogitou lançar Virgínia Ferreira e 

Fernando Mineiro.   A aceitação de Virgínia dependia de alguns pré-requisitos exigidos 

pelo partido. A posição do presidente do diretório estadual do PT Geraldo Pinto quanto 

à pré-candidatura da secretária municipal de planejamento da administração Carlos 

Eduardo dizia respeito à abertura de alianças com outros partidos, como PMDB e 

PSB21, por exemplo. 

As posições de algumas lideranças do partido admitiam a pré-candidatura 

como positiva. O deputado estadual pelo PT, Fernando Mineiro, avaliou a postura de 

Virgínia Ferreira de ação positiva por colocar seu nome à disputa interna. Essa ação 

por parte da então secretária Municipal de Planejamento apareceu como uma 

alternativa a outros nomes dentro do próprio partido. O ponto crucial da pré-

candidatura consistia para o partido receber apoio do PSB. Os questionamentos que 

deveriam ter definições diziam exatamente a posição de formar alianças eleitorais ou  

_____________ 

21 – Fontes: Jornal Tribuna do Norte. 19 e 23 de março de 2008. As condições políticas estabelecidas 
pelas lideranças locais do PSB (Prefeito Carlos Eduardo) e PMDB (Henrique Alves, deputado federal 
e, o senador Garibaldi Alves) cogitavam Virgínia Ferreira candidata do PT. A possibilidade de formar 
alianças com PT correspondiam aos nomes que estavam sendo cogitados desde 2007 em Natal. 
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lançar candidatura própria. 
 

O diretório Estadual do PT defendia a pré-candidatura e aprovável 

candidatura na condição de formar alianças com PMDB e até mesmo o PSB. Nome 

conhecido como provável candidato do Partido, Fernando Mineiro também estava 

sendo trabalhado internamente. Para o deputado estadual, as pré-candidaturas 

cogitavam elaborar um projeto administrativo para Natal. Segundo ele, a formação de 

alianças na campanha de 2008 e a permanência delas num eventual governo, 

possibilitavam o diretório municipal discutir ideias em torno da construção de um 

projeto viável para Natal e era visto como bom devido à quantidade de pré-candidatos 

existentes no PT local22. 

      As discussões internas sobre quais seriam os prováveis aliados do partido 

começaram no ano anterior. Cabia aos dirigentes e militantes definir as diretrizes para 

as eleições municipais. Nas disputas internas, Fernando Mineiro apresentava maioria 

de votos da militância sobre Virgínia Ferreira. Lançada pré-candidata pelo grupo do 

prefeito de Natal, na época Carlos Eduardo, Virgínia Ferreira demonstrou disposição 

para que seu nome fosse escolhido como candidata à prefeita de Natal pelo PT. 

Restava a pré-candidata a esperança de que Mineiro viesse desistir da disputa 

interna23. 

Os movimentos em torno dos nomes dos aliados naquele momento para 

Fernando Mineiro não passava de elucubrações a respeito de um processo eleitoral 

que oficialmente ainda não havia sido iniciado. A posição de Mineiro foi semelhante a 

do deputado federal Henrique Eduardo Alves que defendia a viabilização das 

candidaturas próprias de cada partido nas eleições de 2008 em Natal. Fora dessas 

cogitações, tudo não passava de especulações e divagações políticas de 2008 em 

Natal, conforme Mineiro24. Mesmo assim houve algumas articulações por parte da 

deputada federal Fátima Bezerra com lideranças do PMDB local, como Garibaldi Alves     

_____________ 

22 – Fonte: http://www.thaisagalvao.com.br/2008/03/22/virginia-ferreira-esta-decidida-a-entrar-na-
campanha-ganhar-a-eleicao-e-ser-prefeita-de-natal/ 
 
23 – Fonte: http://juniorpt.blogspot.com.br/2008/03/pt-se-divide-em-trs-alas-sobre-eleio.html. 
 
24 – Artigo publicado no blog do deputado em maio de 2008. Disponível in: 
http://mineiro13666.com.br/blog/?m=200805. 

http://www.thaisagalvao.com.br/2008/03/22/virginia-ferreira-esta-decidida-a-entrar-na-campanha-ganhar-a-eleicao-e-ser-prefeita-de-natal/
http://www.thaisagalvao.com.br/2008/03/22/virginia-ferreira-esta-decidida-a-entrar-na-campanha-ganhar-a-eleicao-e-ser-prefeita-de-natal/
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Filho e Henrique Eduardo Alves em formar alianças para disputar a prefeitura. Mas 

logo reações contrárias começaram a surgir internamente no PT. 

 

Em alguns momentos, houve cogitações de que essas articulações feitas por 

Fátima Bezerra com as lideranças do PMDB mencionadas na imprensa na época 

representavam tentativas de esforços referentes à desistência da pré-candidatura de 

Fernando Mineiro em prol do seu nome como candidata do partido à sucessão Carlos 

Eduardo. O leque de apoio e formação da aliança majoritária com Wilma de Faria, 

(governadora) que recebeu apoio do PT em 2002, de Garibaldi Alves Filho e Henrique 

Alves tidos como atores políticos importantes e experimentados na arena política local 

e regional, seriam nomes bem-vindos na campanha do PT. Internamente, a militância 

concluiu que Mineiro estava sendo forçado a desistir da sua pré-candidatura25. 

Por outro lado o nome de Virgínia Ferreira ganhou adesão importante numa 

possível aliança PSB/PT/PMDB. O prefeito Carlos Eduardo declarou apoio a sua 

candidatura. Enquanto as definições do diretório municipal do PT não chegavam a 

uma conclusão, o Partido Socialista Brasileiro e o Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro argumentavam em uma matéria publicada no Correio da Tarde que o nome 

da secretária municipal de planejamento viabilizava a formação aliança majoritária 

PSB/PT/PMDB em 100%26. Já o nome de Mineiro, a possibilidade do PT lançar sua 

candidatura o índice cairia para 10%. O nome de Virgínia Ferreira começou a ganhar 

projeção eleitoral e apoio de lideranças importantes na cidade, ou seja, PSB e PMDB. 

Dois partidos (PSB e PMDB) demonstravam interesses na candidatura petista 

estavam dispostos a formar alianças com PT desde que o partido lançasse Virgínia 

Ferreira a prefeita de Natal. Enquanto não havia uma definição por parte do partido 

dos Trabalhadores, o poder de barganha desses partidos para formar a aliança 

consistia na pré-candidatura de Virgínia Ferreira. Nesse campo, o próprio prefeito 

Carlos Eduardo definiu como projeto político aglomerar os três partidos  

____________ 

25 – Fonte: Artigo publicado no blog do vereador Júnior Rodoviário que veiculado no Diário de Natal 
em janeiro de 2008. Disponível in: http://juniorpt.blogspot.com.br/search?updated-min=2008-01-
01T00:00:00-08:00&updated-max=2009-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50 
 
26 – Fonte: Matéria publicada no Correio da Tarde no dia 26 de março de 2008. Disponível in: 
http://www.mineiropt.com.br/noticias-20818#.UYU7WkqfdHj 
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PT/PSB/PMDB com objetivo de eleger seu sucessor nas eleições de 2008. 

Os diálogos de Garibaldi Alves (PMDB) com Carlos Eduardo (PSB) chegaram 

à conclusão de que seus partidos não apoiariam a candidatura de Rogério Marinho 

que se apresentava como pré-candidato do PSB. A conclusão das duas lideranças 

era ter uma candidatura competitiva para o pleito de 2008 contra a pré-candidata do 

PV Micarla de Sousa. Que naquela ocasião liderava as enquetes pré-eleitorais diante 

dos nomes até então apresentados como pré-candidatos à sucessão de Carlos 

Eduardo27. 

Numa reunião realizada no dia 25 de setembro de 2007, a cúpula do PSB 

definiu suas estratégias para as eleições de 2008 no Rio Grande do Norte. As 

questões pontuais foram as discussões a respeito da sucessão nos municípios onde 

o partido tinha densidade eleitoral para competir com os demais candidatos aos 

executivos municipais do estado. Em Natal, a governadora Wilma de Faria deixou 

claro que sua preferência e da cúpula partidária do PSB era de apoiar a candidatura 

de Rogério Marinho por apresentar afinidades com seus projetos políticos28 e ser 

candidato legítimo e conclamou a base aliada para caminhar juntos nas eleições de 

2008. Ao contrário da posição de Carlos Eduardo, que defendeu apoiar a candidatura 

do PT. 

Esse racha (desentendimento político) entre as duas principais lideranças 

partidárias do PSB no município e no estado tinha por objetivo a viabilização de 

projetos políticos de ambas as partes para as eleições de 2010. O racha acabou 

inviabilizando a candidatura do deputado federal Rogério Marinho a prefeito de Natal 

pelo PSB em 2008.  

Essa razão levou Rogério Marinho a desistir das eleições municipais e   

requereu juridicamente à desfiliação do partido alegando justa causa. Segundo o 

deputado, os líderes partidários do PSB fizeram um acordo com os aliados que se 

_____________ 

27 – Fonte: Matéria veiculada no Jornal Tribuna do Norte de 19 de abril de 2008 em entrevista 
concedida a Flávia Urbano e Juliana Azevedo a respeito das pré-candidaturas a prefeito de Natal. 
Disponível in: http://www.tribunadonorte.com.br/print.php?not_id=73215 

 
 
28 – Fonte: Matéria publicada no Jornal Tribuna do Norte no dia 26 de setembro de 2007. Disponível 
in: http://tribunadonorte.com.br/news.php?not_id=53887 
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posicionaram contrário à sua candidatura para poder lançar o candidato do PT à 

sucessão de Carlos Eduardo29. A convenção do Partido Socialista Brasileiro foi 

tumultuada, onde várias pessoas foram agredidas fisicamente, chantageadas, 

pressionadas e proibidas de votar no pré-candidato, conforme relato de Rogério 

Marinho naquela situação30. Retirado seu nome da disputa pela corrida eleitoral no 

município, a convenção foi vista por ele como uma farsa montada.     

Luiz Almir, deputado estadual pelo PSDB e pré-candidato a prefeito de Natal, 

começou aparecer nas enquetes pré-eleitorais atrás apenas de Micarla de Sousa. O 

PSDB buscava consolidar a candidatura do deputado e formar alianças majoritárias e 

proporcionais com PP, PMN e PTB. Mas sua candidatura não conseguiu decolar como 

era esperado pela cúpula tucana. Nos bastidores, a pré-candidata do PV se 

aproximava da confirmação do seu nome para disputar as eleições de prefeito pelo 

Partido Verde. O cenário político começava a dá sinais de definições das candidaturas 

a prefeitos de Natal. 

Outro nome trabalhado para disputar o pleito eleitoral de 2008 em Natal foi 

Wober Júnior do PPS. O deputado estadual tinha como intuito fazer aliança majoritária 

com PSDB, PR e PMN. O objetivo de Wober Júnior era ser visto como uma terceira 

via, se apresentando como diferente dos demais candidatos e uma alternativa de 

gestor inovador, razões que os demais pré-candidatos para aquele pleito eleitoral, 

segundo o deputado estadual, não apresentavam. Para Wober Júnior, liderança do 

PPS, as outras pré-candidaturas não apresentavam propostas. As únicas 

preocupações delas estavam assentadas nas intrigas pessoais e fofocas eleitorais31.  

Alguns motivos que levaram o PPS a lançar pré-candidatura à prefeitura de 

Natal à sucessão do prefeito Carlos Eduardo em 2008. Primeiro, o diretório municipal     

_________ 

29 – Fonte: Matéria publicada no Jornal Notícias do RN, publicada no dia 27 de novembro de 2008. 
Disponível in: http://www.noticiasdorn.com.br/2008/11/rogrio-marinho-alega-justa-causa-para.html 

30 – Fonte: Matéria publicada no Jornal Notícias do RN em 27 de novembro de 2008 sobre os 
desdobramentos da campanha eleitoral de 2008, na qual, o deputado foi pré-candidato pelo PSB. No 
entanto, na convenção do partido seu nome não foi homologado pelos líderes do PSB. Disponível In: 
http://www.noticiasdorn.com.br/2008/11/rogrio-marinho-alega-justa-causa-para.html 

31 – Fonte: Matéria publica no jornal Tribuna do Norte no dia 18 de junho de 2008. Disponível in:  
http://tribunadonorte.com.br/noticia/wober-junior-assume-candidatura-a-prefeito-de-natal/78658 

http://www.noticiasdorn.com.br/2008/11/rogrio-marinho-alega-justa-causa-para.html
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do PT descartou qualquer possibilidade de fazer aproximação político-eleitoral com o 

PPS, conforme alegações do pré-candidato de Wober Júnior a prefeito de Natal; 

segundo ele, o Partido Popular Socialista não fazia parte da base aliada de 

sustentação ao governo Lula. Ainda que no plano estadual o partido fosse da coalizão 

de governo do PSB, isso não implicou em divergências políticas e, em terceiro lugar 

o lançamento da pré-candidatura a prefeito de Natal pelo seu partido de acordos com 

os argumentos utilizados, essa postura era para quebrar a polarização da campanha 

eleitoral que se aproximava entre as candidaturas do PT e do PV32. 

O PMDB tinha como pré-candidato a prefeito de Natal o vereador Hermano 

Morais que internamente foi viabilizado até o partido ter uma posição eleitoral de fazer 

ou não alianças eleitorais com outros partidos. Por compor a base aliada do governo 

Lula, assim como PSB, os líderes peemedebistas no primeiro instante fizeram uso de 

sua pré-candidatura enquanto o PT não apresentava nenhuma definição do nome 

candidato que seria lançado a prefeito de Natal pelo partido.  

Enfim, os primeiros meses de 2008 em Natal foram de indefinições políticas 

para os pré-candidatos postulantes ao cargo de sucessor de Carlos Eduardo. 

Enquanto o PV demonstrava definição da sua candidata à prefeita que lançou Micarla 

de Sousa. A falta de definições de outros partidos permitia a candidata do PV de ter 

aceitação maior do eleitorado das enquetes feitas antes das eleições diante dos 

demais nomes que vinham sendo trabalhados pelos outros partidos. Micarla de 

Sousa, na época, apresentava baixa rejeição nas pesquisas de opinião.    

A campanha eleitoral de 2008 em Natal apresentou um cenário político 

favorável ao Partido dos Trabalhadores com a retirada estratégica do PSB e PMDB 

da disputa eleitoral na chapa majoritária. Os dois partidos eram da base aliada do 

governo Lula em seu segundo mandato e, a possibilidade de concretização de 

alianças com o PSB e PMDB torna-se real para o PT. Para Mineiro, a desistência 

desses dois partidos políticos de concorrerem às eleições majoritárias de Natal 

representou o fortalecimento e unificação da coalizão do governo federal. Além de  

____________ 

32 – Fontes: Matéria publicada no web site Portal Terra no dia 18 de junho de 2008. Disponível in: 
http://www.pr.terra.com/tecnologia/interna/0,,OI2956526-EI7896,00.html e web site do Partido Popular 
Socialista no dia 18 de junho de 2008. Disponível in: http://portal.pps.org.br/portal/showData/97983  

http://www.pr.terra.com/tecnologia/interna/0,,OI2956526-EI7896,00.html
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que, segundo Mineiro, a conjuntura tanto local como nacional contemplava um projeto 

que consolidava o desenvolvimento econômico e social do Brasil e o mesmo também 

seria aplicado na capital do Rio Grande do Norte33. 

Outros partidos da base aliada do governo seriam aceitos e o próprio PT de 

Natal cogitava essas condições. O respaldo de Lula nas implantações das políticas 

públicas, a aceleração do crescimento econômico da primeira gestão para a segunda 

contribuíram nos bons desempenhos administrativos do governo petista no nível 

nacional. Com isso a leque de alianças do Partido dos Trabalhadores em Natal visava 

ser cada vez maior com finalidade de obter a conquista do exercício do poder da 

prefeitura municipal da Capital do Rio Grande do Norte pela primeira vez. 

 

A despeito de, ainda, não contar com outros partidos que 
fazem parte das forças de sustentação do Governo Lula 
como o PMN, o PR, o PP, e o PDT, a aliança formada, por 
reunir as maiores lideranças do PSB e do PMDB (a 
Governadora Vilma de Faria, o Prefeito Carlos Eduardo, o 
Senador Garibaldi Alves e o Deputado Henrique Alves), 
muda o azimute da disputa eleitoral deste ano, com fortes 
reflexos e compromissos nos embates de 2010. A tese da 
reprodução da base aliada do Presidente Lula aqui em 
Natal foi sonhada e defendida pela primeira vez pelo 
Presidente Estadual do PT, o nosso Geraldão, em abril do 
ano passado. (Mineiro, 06 de maio de 2008, artigo 
publicado no blog www.minieiro13666.com.br). 

 

O surgimento da ideia de reprodução das alianças em Natal dos partidos da 

base aliada gerou desconforto em todos os partidos políticos, principalmente no PT e 

PSB. O descontentamento aos poucos foi suavizado com manobras em torno do 

projeto político do governo Lula. Assim, a unificação da aliança firmada entre 

PSB/PT/PDT/PTN/PHS/PMDB/PRB/PCdoB/PCB teve como candidata Fátima 

Bezerra. Carlos Eduardo teve papel fundamental na integração do PSB na formação  

______________ 

33 – Fonte: Artigo publicado no blog do deputado Fernando Mineiro a despeito das pré-candidaturas a 
prefeito em 2008 e a formação da aliança majoritária com PSB e PMDB, tendo como candidata Fátima 
Bezerra a prefeita de Natal. Essas definições ocorreram no fim do primeiro semestre de 2008. 
Disponível in: http://mineiro13666.com.br/blog/?m=200806. 
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da aliança com o PT. O então prefeito de Natal gozava boa avaliação da sua 

administração, mantendo conversas informais com dirigentes do diretório municipal 

do PT de Natal. Wilma de Faria também contava com índices de aprovações positivas 

do seu segundo mandato de governadora do estado administrado pelo PSB. 

 

Para além das resistências, das dificuldades, dos 
atropelamentos das dinâmicas partidárias e dos caminhos 
tortuosos seguidos até chegarmos aqui, importa agora 
ressaltarmos a positividade e a importância dessa aliança 
e a grandeza das atitudes de renúncias das lideranças dos 
todos partidos envolvidos neste projeto. É preciso ter a 
consciência de que, até o momento, tão somente 
iniciamos a organização de nosso time, preparando-o 
para o difícil jogo eleitoral. Mas o time ainda não está 
completo e precisamos conquistar mais parceiros. 
Precisamos, sobretudo, convocar e convencer a jogar do 
nosso lado o mais importante ator desde jogo: o eleitorado 
natalense. Engana-se quem pensa que aos (às) eleitores 
(as) está reservado apenas um lugar na arquibancada. 
Vencerá a disputa quem incorporar de forma ativa e 
participativa as mais amplas parcelas da população neste 
processo eleitoral. A unificação das direções partidárias 
em torno de um mesmo projeto é o passo inicial. E que 
passo foi dado ao conquistarmos a unidade das principais 
lideranças da base aliada do Presidente Lula! Agora, 
precisamos conquistar a sociedade natalense. E para isto 
é necessário que a unidade alcançada nas cúpulas 
partidárias se capilarize e se reproduza nas nossas bases 
de apoio, em cada bairro e cada rua de Natal. Unificados 
que estamos em torno de um nome precisamos, 
urgentemente, nos unificarmos em torno de projetos 
político-administrativos para Natal. O debate programático 
ocupará um lugar decisivo na atual disputa eleitoral. A 
sociedade natalense se mobilizará ao lado das forças 
políticas que se identifiquem e dialoguem com seus 
anseios e aspirações. (Mineiro, 06 de maio de 2008. Artigo 
publicado no blog www.mineiro13666.com.br). 

 

Fernando Mineiro cogitou convidar Hermano Morais e Rogério Mario para 

desempenhar papéis de destaques na campanha de Fátima Bezerra. A própria 

candidata à chapa majoritária assumiu o desafio de mobilizar a militância petista e dos 

aliados nas eleições de 2008 em Natal. 

A aliança do PT, PSB e PCdoB foi formalizada em maio de 2008 conseguiu 

conquistar mais partidos políticos como seus aliados. Entre eles o PMDB e PRB 

formaram alianças com o Partido dos Trabalhadores visando fortalecer ainda mais a 
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frente ampla de centro-esquerda em Natal. Segundo Mineiro, a coordenação e 

articulação política para a composição dessa aliança foi do presidente da República e 

líder nacional do PT o presidente da República e líder nacional do PT Luiz Inácio Lula 

da Silva. O objetivo era fazer um somatório de forças políticas a respeito de um projeto 

viável de gestão para a cidade de Natal (artigo publicado no blog 

www.mineiro13666.com.br, em 28/05/2008). 

Para Mineiro, as dificuldades; desacertos e desencontros haviam sidos 

superados, pois a frente ampla de centro-esquerda estava formada por lideranças 

fortes e testadas na história política de Natal e do Rio Grande do Norte. No dia 11 de 

junho de 2008, comentando a respeito da aliança em torno do PT/PSB/PMDB, a qual 

tinha uma rejeição de 52,3%, Fernando Mineiro defendeu a aliança com estes partidos 

políticos dizendo ser contra o acordão dos comentários que aconteceram a respeito 

do assunto (artigo publicado no blog www.mineiro13666.com.br, em 26/06/2008). 

De acordo com Mineiro, a tal rejeição publicada nos jornais locais foi fruto de 

enquetes realizadas naquele momento que diziam respeito até então à demonstração 

de resistência a candidata petista Fátima Bezerra pelas demais candidaturas bem 

como rechaçar a decisão tomada pelo PT. Em defesa da candidatura majoritária do 

PT, ele rebateu duramente os adversários da campanha alegando que se tratava de 

fortes preconceitos das mais variadas formas contra Fátima Bezerra.  

Fátima Bezerra, como candidata a prefeita, tendo como vice Luiz Eduardo 

Carneiro (PMDB), ex-secretário estadual de Educação, conseguiu unificar vários 

interesses políticos e incomodando muito os adversários. Os contra-ataques foram 

duros, afirmando que se fosse outro nome que representasse os interesses do ‘berço 

dos escolhidos’ os resultados das enquetes seriam contrárias e enaltecidas por todos 

os adversários da deputada federal Fátima Bezerra. 

 

Vive-se, em nossa cidade, uma sutil disputa política 
direcionada aos que temos acesso às opiniões 
publicadas, com um claro objetivo: apequenar e 
desmobilizar a força transformadora da aliança em torno 
do nome de Fátima Bezerra, que teve a capacidade 
histórica de ser o consenso possível entre as principais 
lideranças dos partidos da base de apoio do Presidente 
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Lula em nossa cidade. Mas isso é só o começo, e não é 
gratuito. A candidatura de Fátima mobiliza contra si 
setores que têm interesses e concepções contrariados. 
Afinal, a eleição de Fátima prefeita de Natal carrega 
profundos significados político-culturais, com fortes 
impactos na dinâmica política e administrativa local. 
Fátima, prefeita, é a vitória da consolidação e do 
aprofundamento da resistência da cidade contra os 
processos urbanos predatórios, por exemplo, e a 
afirmação dos caminhos do desenvolvimento sustentável. 
Fátima, prefeita, é uma aposta nas mudanças de métodos 
de gestão pública, na perspectiva do exercício do controle 
social sobre as ações governamentais. Fátima, prefeita, é 
o fortalecimento do processo do planejamento e 
participação social como marcas orientadoras da sua 
administração. Fátima, prefeita, é, sobretudo, a vitória 
política de toda uma geração de militantes sociais que 
romperam barreiras, conquistaram espaços políticos e 
construíram caminhos da cidadania em nossa cidade. 
Estamos, pois, diante de grandes e profundas disputas de 
caráter político-cultural. Se algum “acordão” há, é para a 
desqualificação da aliança dos partidos da base de 
sustentação do Presidente Lula; o acordão de quem tem 
interesses, desejos e concepções contrariados. O 
significado e o entendimento, por parte da sociedade, da 
ampla aliança em torno do nome de Fátima Bezerra é um 
processo em aberto, em franca e permanente disputa. E, 
aqui, cabe registrar o óbvio: o resultado final depende do 
envolvimento e capacidade de mobilização e 
convencimento de cada um de nós. (Mineiro, 11 de junho 
de 2008. Artigo publicado no blog 
www.mineiro13666.com.br) 

 

A postura do Partido dos Trabalhadores atribuía aos bons resultados 

conquistados em vários segmentos sociais nas gestões Lula dos dois mandatos em 

que o partido esteve à frente da administração do Governo Federal. 

A enquete eleitoral da Certus/Diário de Natal realizada nos dias 12 e 13 de 

julho de 2008 e publicada no Jornal “POTI” do dia 20 do mês corrente, os resultados 

apresentados praticamente não traziam nenhuma novidade em relação às anteriores. 

48,71% dos entrevistados declararam que votariam em Micarla de Sousa, enquanto 

17,14% votariam na candidata do PT Fátima Bezerra. Conforme Mineiro, a 

candidatura de Fátima Bezerra tinha espaço para crescer e vencer as eleições 

daquele ano (Mineiro, 20 de julho de 2008. Artigo veiculado no blog 

www.mineiro13666.com.br).  
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As questões pontuais daquela campanha eleitoral tiveram como alicerce os 

três governos, tanto o de Carlos Eduardo como o de Wilma de Faria bem como o de 

Lula, os quais contavam com avaliações positivas de suas respectivas 

administrações, obtendo aprovações superiores a 60% dos entrevistados das 

pesquisas feitas naquele ano eleitoral. Os condicionamentos políticos que favoreciam 

teoricamente essa candidatura fizeram com que o slogan da campanha de Fátima 

Bezerra fosse: ‘Agora, sim’. Este slogan fazia menção de que Fátima Bezerra estava 

mais amadurecida politicamente e com conhecimentos aprofundados a respeito dos 

principais problemas que a cidade do Natal enfrentava nos últimos anos. 

O pleito apresentou dinâmicas diferentes entre as duas candidaturas que 

polarizaram a disputa das eleições municipais de 2008 na cidade. De um lado, Micarla 

de Sousa em termos midiáticos levou vantagem ampla contra a principal adversária, 

a deputada federal Fátima Bezerra. A exposição diária da candidata do Partido Verde 

na TV Ponta Negra, afiliada do SBT, emissora de televisão pertencente a sua família 

apontava os problemas da administração de Carlos Eduardo e a falta de 

oportunidades que o prefeito não lhe deu para pôr em prática seus projetos políticos 

como vice-prefeita. As soluções dos problemas administrativos da cidade e as 

oportunidades que não lhes foram dadas, alegadas diariamente na televisão, 

alavancaram sua campanha eleitoral.    

Micarla de Sousa, candidata do PV, que formou alianças com 

PTB/PP/DEM/PMN/PR, conseguiu juntar os principais opositores do governo Lula em 

Natal e no Rio Grande do Norte, além do apoio intensivo do Senador José Agripino e 

a exposição na TV Tropical, afiliada da Rede Record. Os deputados Robson Faria 

(estadual) e João Maia (federal), defensores da campanha do PV ao executivo 

municipal teciam duras críticas a candidatura do PT e ao governo Lula.    

O contexto das eleições de 2008 representou novidades que até então não foi 

visto em Natal. Fátima Bezerra que já havia perdido três eleições consecutivas para o 

executivo municipal, pela primeira vez numa sucessão de prefeito na cidade o PT fez 

alianças com o PSB (grupo político de Wilma de Faria). Por outro lado, outros dois 

grupos que disputaram o controle político do Estado após a reabertura política, Alves 

e Maia, não lançaram candidaturas próprias e decidiram fazer alianças majoritárias 

com as duas principais candidatas do pleito de 2008. Os Alves ficaram ao lado do PT, 
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enquanto o grupo de José Agripino Maia optou por Micarla de Souza, ao contrário das 

eleições de 2004 quando as duas oligarquias estiveram no mesmo palanque 

defendendo a campanha de Carlos Eduardo a prefeito de Natal, conforme analisa 

Campos (2011). 

Nas duas campanhas que polarizaram as eleições de 2008, o que estava por 

trás delas era a intenção de ter a hegemonia política de Natal tanto pelo PT quanto o 

PSB e PMDB34 como para o DEM. As desenvolturas das candidatas do PT e PV 

tiveram aspectos que acabaram contribuindo para as definições das eleições naquele 

ano. A vantagem numérica de Micarla de Sousa sobre Fátima Bezerra e os demais 

candidatos na disputa pela sucessão municipal de Natal, sofreu alterações poucas 

significativas em termos resultados quantitativos que apontassem uma decisão para 

o segundo turno das eleições.  

A maior novidade dessas eleições foi a formação da aliança eleitoral realizada 

pelo PT com o grupo da governadora Wilma de Faria e do senador Garibaldi Alves. 

Eternos adversários, o projeto político do governo Lula contribuiu muito para que esse 

fato histórico na política de Natal e do Rio Grande do Norte, fosse visto como uma 

aliança pragmática entre partidos com trajetórias, programas e ideologias distintas.  

Combatente dos Alves e Maia, o Partido dos Trabalhadores e seus dirigentes 

locais perceberam a importância do peso do pragmatismo eleitoral existente no Brasil, 

bem como localmente, para obtenção de resultados eleitorais satisfatórios nas 

disputas políticas. Velhos conhecidos dos cenários políticos do estado e de Natal, as 

duas oligarquias conhecem muito bem o caminho que deve ser trilhado numa 

campanha política. Os atores políticos são os mesmos, apenas os cenários políticos 

apresentam novas dinâmicas nas competições políticas.  

As eleições municipais de 2008 em Natal representaram na teoria e na prática 

a alternância de estratégias entre os grupos políticos em Natal, os principais grupos 

políticos da cidade se revezam na administração municipal há vários anos. Em 2008, 

depois de dezesseis anos no comando político da capital potiguar, o grupo de Wilma  

___________ 

34 – Fonte: Artigo publicado no blog Compolítica apresentado no IV Encontrado da Compolítica. 

Disponível in: http://www.compolitica.org/home/wp-content/uploads/2011/03/Emmanuel-Campos.pdf;  



 
 

79 
 

de Faria aliado ao Garibaldi Alves e o PT, perdeu as eleições para o grupo Maia. Com 

exceção das eleições de 2004, quando os grupos dos Alves, Maia e Wilma de Faria 

formaram alianças majoritárias e lançou Carlos Eduardo a reeleição a prefeito de 

Natal.  

 

Nessa eleição municipal aconteceu um quadro pré-
eleitoral atípico, que começou com a divergência interna 
no PSB, já que uma parcela do partido não aceitou o 
anúncio do apoio a Fátima Bezerra e defendia a 
candidatura do deputado federal Rogério Marinho (PSB). 
Naquela ocasião, prevaleceu à força política da 
governadora Wilma de Faria na mobilização dos 
convencionais do PSB. Assim, a candidatura da deputada 
federal Fátima Bezerra foi confirmada na convenção, 
culminando na escolha do seu candidato a vice-prefeito 
indicado pelo PMDB (CAMPOS, 2011). 
 

 

O cenário político de Natal nas eleições de 2008 apresentou aspectos 

distintos de pleitos anteriores. Os dirigentes políticos dos principais grupos políticos 

participaram daquelas eleições como atores secundários. De todos os lados, as 

velhas lideranças políticas não disputaram diretamente as eleições, mas corroboraram 

com as duas candidaturas que polarizaram a campanha eleitoral. Tanto Wilma de 

Faria quanto Garibaldi Alves e José Agripino atuaram como atores secundários nos 

bastidores destas eleições. 

As lideranças políticas da campanha do PV como o líder do DEM, senador 

José Agripino, os deputados federais João Maia (representante do PR) e Fábio Faria 

(PMN) mais Robson Faria (deputado estadual pelo PMN) participaram ativamente da 

campanha de Micarla de Sousa, conforme aponta Spinelli (2010) numa análise a 

respeito das eleições de 2008 em Natal. Essas lideranças exerceram papéis 

importantes de suporte eleitoral para a campanha do PV a prefeitura de Natal. O 

referencial político principal da candidata do PV foi José Agripino, que desempenhou 

papel importante na campanha, participando dos comícios, passeatas, caminhadas, 

programas eleitorais, carreatas e, nos bastidores atuou como articulador de apoios 

políticos para Micarla de Sousa. 
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Do lado de Fátima Bezerra, candidata do PT pela quarta vez consecutiva, os 

líderes do PMDB, Garibaldi Alves, Henrique Alves e vice candidato a prefeito Luiz 

Eduardo Carneiro Costa e lideranças de renome nacional do PT participaram dos 

comícios, programas eleitorais na TV, caminhadas e carreatas. 

A campanha do PT, tendo realizado umas das maiores alianças majoritárias 

na história do partido no Rio Grande do Norte, não foi suficiente para eleger Fátima 

Bezerra prefeita de Natal. O desempenho da campanha e a maneira como foi 

realizada não empolgou a militância. Vários aspectos contribuíram para que a 

militância não fosse para a rua participar ativamente da campanha eleitoral. 

Os partidários que apoiaram a pré-candidatura de Rogério Marinho a prefeito, 

descontentes com a cúpula do PSB, não seguiram a orientação do diretório municipal 

e decidiram participar da campanha da candidata adversária Micarla de Sousa 

(SPINELLI, 2010). Resultando numa dissidência que cooptou a maioria da base aliada 

dos governos de Carlos Eduardo e de Wilma de Faria que pertencia ao PSB.  

Nas três campanhas eleitorais anteriores, nas quais Fátima Bezerra atuou 

como adversária de Wilma de Faria e do grupo do senador Garibaldi Alves. Em si, a 

candidatura do PT contou forças políticas expressivas do Rio Grande do Norte. Mas 

a conjuntura e os partidos aliados não converteu isso em votos (CAMPOS, 2011).      

A dianteira de Micarla de Sousa sobre todos os candidatos na disputa eleitoral 

foi mantida desde o início das pesquisas até a votação do primeiro turno. Sempre à 

frente dos adversários com margens percentuais elásticas, a candidata do PV, no 

programa gratuito no rádio e na TV teve performance melhor do que sua adversária. 

E, reforçou a imagem de mãe e chefe de família capaz de resolver os problemas com 

serenidade e competência que adquiriu com seus pais. 

Do lado oposto, no rádio e na TV, a campanha do PT procurou neutralizar a 

imagem de Micarla de Sousa como administradora competente, mãe e chefe de 

família exemplar. Presenças de irmãs, tias, amigos e colegas de trabalho ao longo 

dos anos de sua atuação política, foram utilizadas pelo programa eleitoral de Fátima 

Bezerra. No entanto, a tentativa de rever a imagem de não ser uma mãe, 

administradora competente e chefe de família, não funcionou na campanha eleitoral 
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do PT. Outras tentativas foram feitas mostrando as técnicas de filmagens que sua 

adversária utilizava nas aparições dos programas eleitorais no rádio e na TV. 

As posições dos partidos aliados do PT na campanha municipal de 2008, de 

acordo as lideranças partidárias que participaram das eleições, tiveram vários motivos 

que levaram suas legendas a formar alianças com o Partido dos Trabalhadores. Para 

George Câmara, vereador do PCdoB e líder do partido no poder na Câmara Municipal, 

os motivos que contribuíram para o PCdoB fazer aliança com o PT, para ele:  

 

A nossa aliança com o PT, com o Partido dos 
Trabalhadores e o PCdoB, nosso Partido, foi dada por 
uma situação, eu diria na nossa tática eleitoral para o 
nosso país, o PCdoB se posiciona de acordo com seu 
projeto nacional. O projeto nacional do nosso Partido é 
acumular forças na batalha que está em curso. Nós temos 
o programa do PCdoB que coloca a defesa do socialismo. 
Essa defesa ninguém tem bola de cristal para saber como 
vai se dá o processo de eleição, se essa tomada de poder 
é via acúmulo democrático ou via luta armada. Enfim a 
gente formula uma saída para o nosso país que é romper 
com as amarras do sistema capitalista (Entrevista com o 
autor em 19/10/2012).   

 

 

Para George Câmara não foi somente a questão eleitoral que houve para 

formar alianças com o PT nas eleições de 2008 em Natal. As condicionantes no 

posicionamento do vereador do PCdoB em relação a composição aliança do PCdoB 

com o Partido dos Trabalhadores, foram questões que ultrapassam as barreiras 

eleitorais e que se encontram nos posicionamentos ideológicos no momento de 

construir uma política. Como tática eleitoral, o partido, a acumulação de forças é 

importante para romper o sistema capitalista, já que no seu programa partidário a 

defesa do socialismo está presente.  

 

Entendemos que é uma acumulação de forças presentes 
nos movimentos sociais, sindicais, comunitários e nas 
lutas de classes que significa que essa presença na 
sociedade, ela não tá a quem da presença das lutas e 
movimentos sociais. Então, nós buscamos através das 
eleições municipais, também quando das eleições gerais 
para os estados e o país, procuramos acumular forças que 
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fortaleçam nosso projeto político. O Brasil tem uma dívida 
social muito grande com seu povo. E o Partido formula nos 
seus documentos que estamos numa nova fase histórica 
de abertura de um novo ciclo nacional. O Brasil tem um 
acúmulo que vai do seu descobrimento até à chegada da 
família Real, nesses trezentos anos que se passaram, em 
1808, trouxe um ciclo que veio fechar com a 
independência de 1822 e com a abolição da escravatura 
em 1888. Um ano depois a república que fecha o ciclo de 
dominação portuguesa sobre o país (idem). 

 

 

A posição do PCdoB na formação da aliança eleitoral com o PT não foi restrita 

só à conjuntura que se apresentava naquele momento, mas a um histórico de 

construções sociais realizadas pelos movimentos sociais, comunitários, sindicais etc. 

bem como um processo de transição política incorporada ao novo projeto da esquerda 

com os dois mandatos de Lula à frente do governo nacional ao longo de processo 

histórico em nossa sociedade. As tomadas de posições segundo as declarações do 

vereador George Câmara, vão ao encontro do conteúdo programático do PCdoB. 

Óbvio que, como o próprio afirmou, nas eleições municipais nem sempre os partidos 

de campo ideológico constroem alianças eleitorais. Depende de várias situações 

condicionantes e variáveis para que elas sejam concretizadas. 

 

Em 2008 foi realizada uma aliança já no final do governo 
de Carlos Eduardo, todos nós apoiamos Fátima Bezerra. 
Aquela aliança tinham sintonia com essa diretriz nacional 
de fortalecer esse projeto para dá mais força nessa 
transição democrática no país no projeto com Lula que 
agora estar com Dilma na frente do governo. Nós estamos 
nessa busca de fortalecer os setores democráticos e 
isolar os candidatos da oposição conservadora como José 
Agripino (DEM), PSDB... Esse foi o nosso objetivo 
naquela formulação de sair junto com o PT. Na 
proporcional não saímos juntos com o PT. Nas três vezes 
que saí candidato a vereador em que fui eleito, não 
saímos juntos com o PT. A primeira vez saímos juntos 
com o PDT, na segunda com o PRB e PTN e agora com 
PRB, PPS e PSD. Então, respondendo a sua indagação, 
o que nos levou a fazer alianças com o PT na majoritária 
e uma das alianças nas proporcionais nesse mesmo bloco 
mas com outros partidos que teve mais de uma aliança 
para vereador na proporcional foi esse objetivo de 
fortalecer os setores avançados progressistas para 
termos um avanço no projeto nacional (Entrevista com o 
autor em 19/10/2012). 
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Os motivos que levaram o PCdoB a fazer alianças com o PT, estão ancorados 

em combater politicamente a oposição conservadora do DEM e PSDB. Como nas 

eleições municipais de 2008, estes partidos já faziam oposição conservadora aos 

governos local (Carlos Eduardo), estadual (Wilma de Faria) e Lula.  

A campanha do PT teve uma acumulação de forças diversificadas em vários 

campos sociais atuantes na sociedade natalense como também na norte-

riograndense. Enquanto sua principal adversária agregava os setores conservadores 

da política de Natal e do Rio Grande do Norte. Fátima Bezerra conseguiu juntar 

lideranças testadas, segundo Mineiro. 

Velhos adversários políticos, agora eram aliadas do PT. A dinâmica eleitoral 

apresentou aspectos distintos das campanhas eleitorais de anteriores na cidade. A 

véspera da convenção partidária o PT ainda não definição na chapa o nome do 

candidato a vice prefeito de Fátima Bezerra. Setores do PMDB cogitou nos bastidores 

outros nomes para entrar na disputa eleitoral. Para o PT o tempo passou rápido 

demais para ter definições e táticas eleitorais naquele processo em que os partidos 

da base aliada dos governos de Carlos Eduardo, Wilma de Faria e Lula demoraram 

muito nas suas ações políticas como aliados da campanha do partido. 

Enquanto se discutia quem seria o vice candidato a prefeito na chapa do PT, 

a campanha de Micarla de Sousa já trabalhava as estratégias políticas que foram 

adotadas com Fátima Bezerra. Como mencionou na entrevista cedida a esta pesquisa 

o deputado estadual Fernando Mineiro, as alianças eleitorais do PT na campanha de 

2008 em Natal foram corretas. Os partidos aliados não participaram da campanha 

como se esperava. Como habitual para o partido que é acostumado a ter sua militância 

nas lutas políticas, os militantes dos demais partidos estiveram ausentes naquela 

ocasião. Na análise de Mineiro: 

 

Eu acho que os próprios partidos aliados não participaram 
como se esperavam daquele processo. Havia muita 
disputas entre os partidos e essas disputas refletiram nas 
eleições. Então nós fizemos um pequenos detalhe que no 
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dia da convenção nós ficamos nove da manhã as três da 
tarde para escolher o vice dos próprios partidos aliados 
demoraram a indicar o vice. Houve movimento dos 
partidos aliados, notadamente era parte do PMDB, que 
buscaram outras candidaturas as vésperas das eleições. 
Aliás a vésperas da convenção. Foi isso e uma série de 
questões que influíram em todo aquele processo. Ficamos 
aliados, mas na prática é como não estivéssemos aliados 
e segurando o peso de ter feito alianças da maneira 
fizemos. (Entrevista com o autor em 25/04/2013). 

 

 

Na compreensão de Mineiro, não houve erro do PT em formar alianças com 

PSB e PMDB. Ambos, partidos da base aliada. Para ele o erro consistiu na forma 

como foram feitas essas alianças com esses partidos, e como as lideranças viram o 

processo eleitoral.   

Os atores políticos eram os mesmos. Houve apenas uma dinâmica nova que 

deu contextualização política inesperada no cenário político local. As cogitações 

políticas em torno das alianças eleitorais realizadas pelo PT, por mais que os partidos 

aliados pertencessem a base aliada dos governos nos três níveis governamentais, 

localmente a postura adotada para os militantes petistas refletiu como ato de 

imposição da campo majoritário do partido nacionalmente. 

Vários partidos desistiram de suas candidaturas para formar alianças com o 

PT. O PMDB foi um destes. Como afirmou Mineiro, as alianças formadas em torno do 

PT gerou reações em vários partidos da base aliada dos três governos. No PMDB, 

Hermano Morais foi o pré-candidato. Segundo ele, os motivos que levaram ao PMDB 

desistir da candidatura própria e se aliar a de Fátima Bezerra girou em torno de que a 

candidata petista contaria com aliados de peso. 

 

Os líderes do PMDB foram convencidos de que, naquele 
momento, a melhor decisão seria recuar da candidatura 
própria e apoiar a candidatura do PT, que também 
contaria com outros fortes aliados. O bom desempenho do 
Governo Lula também foi decisivo para que os 
peemedebistas compreendessem que ter um prefeito do 
mesmo partido que o Presidente da República seria 
melhor para Natal. Portanto, com uma chapa forte e com 
apoio do Governo Federal, apoiar um candidato do PT, 
indicando inclusive o seu vice, parecia ser a opção ideal. 
Entretanto, vale salientar que fui voto vencido, pois 
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advogava a tese de candidatura própria do PMDB 

(Entrevista com o autor em 15/04/2013).     

 

 

      Nem mesmo a participação do presidente Lula num comício em Natal, 

conseguir reverter os votos de Micarla. Conforme Hermano Morais, a forma como o 

PMDB participou da campanha petista foi com a indicação do candidato a vice prefeito 

Luiz Eduardo Carneiro. Para ele, havia insatisfação por parte da militância do PT, 

adeptos a candidatura própria do partido. Enfim, naquela campanha ficou evidenciado 

que ausência de militância não era somente de um partido, mas de toda a aliança 

política que fora formada provocando um racha nos partidos da base aliada. Conforme 

disse Hermano Morais:   

 

 

Integrante da chapa majoritária, pois indicou o professor 
Luís Eduardo Carneiro como candidato a vice-prefeito, o 
PMDB cumpriu o seu papel na campanha apesar da 
insatisfação verificada entre parte dos militantes e 
simpatizantes do Partido que defendiam a candidatura 
própria à Prefeitura de Natal naquela ocasião. Além disso, 
o PMDB integrou a chapa proporcional juntamente com 
candidatos do PT e PSB. Mas a coordenação geral de 
campanha, bem como sua condução, coube naturalmente 
ao Partido dos Trabalhadores (Entrevista com o autor em 
15/04/2013).    

 

 

Na verdade o maior beneficiado do processo eleitoral de 2008 em Natal foi o 

senador José Agripino que apoiou Micarla de Sousa e venceu as eleições. O PT em 

Natal e no Rio Grande do Norte, surgiu para lutar contra as velhas oligarquias. Como 

a conjuntura política favorecia sua candidata, o partido decidiu fazer aliança com quem 

antes criticava, ou seja, Alves, do grupo de Wilma de Faria e de Carlos Eduardo. Para 

o vereador petista Hugo Manso: 

 

Não existe um PT Nacional e outro Estadual ou Municipal. 

As mesmas orientações que são representadas por 
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dirigentes como Lula, Rui Falcão ou Marta Suplicy estão 

presentes nas falas e práticas de dirigentes locais. 

Quando o PT fez alianças mais amplas em 2002, Heloisa 

Helena deixou o partido, assim como o Presidente do PT 

Natal na época Manoel Duarte também deixou, e outros 

ficaram. Tanto no plano nacional como local. Somos um 

partido nacional em nossos erros e acertos. Temos 

tendências ideológicas nacionais e regionais. Neste 

cenário acontecem divergências, unidades, acordos e 

construções (Entrevista com o autor em 15/04/2013). 

 

 

A dimensão política que o Partido dos Trabalhadores tem hoje no Brasil é fruto 

de sua política intrapartidária (LACERDA, 2002). Desse pressuposto, conclui-se que 

os partidos esquerda, assim como o próprio PT tem dado origens a dissidentes 

políticos que hoje formam alianças com o partido. Das suas tendências mais à 

esquerda, que são dissidentes e construíram outros partidos como o PCO, PSTU e o 

PSOL. 

Os motivos que corroboraram para a derrota do PT nas eleições municipais 

de 2008 em Natal, segundo o vereador Hugo Manso, na citada entrevista, estão 

ancorados num acordo político que unir lados opostos da política local em favor da 

candidatura de Fátima Bezerra. No entanto, esse acordo não aceito pela sociedade 

natalense que acabou rechaçando a campanha eleitoral do PT. Enquanto que para o 

deputado estadual Hermano Morais a derrota petista deve ao “acordão” imposto pelo 

governo federal em prol da candidatura do PT. Para ele, as bases do PMDB e do PSB 

ficaram insatisfeitas diante da situação imposta pelo governo Lula. 

     

2 – Alianças programáticas ou pragmatismo eleitoral? 

 

Na eleição de 2008 nas capitais brasileiras, as alianças majoritárias fizeram 

parte dos processos eleitorais. Sejam alianças consistentes, semiconsistentes e 

inconsistentes, conforme a denominação de Krause e Godoi (2010), os resultados das 

campanhas eleitorais de 2008 demonstraram quanto as alianças programáticas são 

poucas.   
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Observando as eleições municipais realizadas em Natal, vimos que esse 

instrumento político-eleitoral está cada vez mais presente nas conquistas eleitorais 

tanto nas chapas majoritárias como nas proporcionais, seja nas eleições em 

subsistemas locais, regionais ou sistemas nacionais. Dentro dessa perspectiva, os 

processos eleitorais que o PT disputou em Natal demonstrou que o problema não era 

somente formar uma alianças amplas capazes de maximizar o eleitorado natalense e 

automaticamente vencer as eleições. 

Partindo dessa compreensão, os processos eleitorais realizados em 2008, 

apresentaram semelhantes aos anteriores em termos de formações de alianças 

eleitorais. Por outro lado a força do partido na capital do Rio Grande do Norte começou 

no final dos anos noventa quando nas eleições de 1996, com Fátima Bezerra 

candidata a prefeita pelo partido pela primeira vez, disputou e perdeu com Wilma de 

Faria a prefeitura de Natal.  

No primeiro turno, a candidatura do PT chegou em segundo lugar obtendo 

28,88% dos votos, enquanto Wilma de Faria do PSB, ficou com 35,79%. No segundo 

turno, a diferença foi de 3,35% dos votos válidos. Wilma de Faria obteve 51,67% e 

Fátima Bezerra atingiu 48,32%35. Com esse resultado obtido pelo PT em 1996, a 

projeção política para as próximas eleições, em tese, era a melhor possível.  

Nas eleições de 2000, para disputar a prefeitura de Natal, o PT formou 

alianças eleitorais com PDT/PCdoB/PCB/PHS/PTdoB e mais uma vez teve como 

candidata a então deputada estadual, Fátima Bezerra. A segunda derrota consecutiva 

foi para o mesmo adversário político com a mesma candidatura na disputa da 

sucessão municipal. Wilma de Faria do PSB aliada ao 

PMDB/PPB/PPS/PMN/PV/PL/PAN/PSD venceu Fátima Bezerra com 57,71% contra 

29,38% no primeiro turno das eleições36.      

A campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores de 2004, encabeçada 

novamente por Fátima Bezerra formou alianças com PCB e PTdoB. Dois partidos 

__________ 

35 – Fonte: TSE. Eleições. Eleições anteriores. Eleições de 1996. Resultados das eleições. Disponível 
in: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-1996/resultados-das-eleicoes 

36 – Fonte: TSE. Eleições. Eleições anteriores. Eleições 2000. Resultados da eleição 2000. Disponível 
In: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2000/resultado-da-eleicao-2000 
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pequenos e sem expressão política localmente. A votação obtida 7,40% dos votos 

válidos37. PMDB aliado em 2008, na campanha anterior fez aliança com PSDB de     

Geraldo Melo, que lançou o então deputado estadual, Luiz Almir (PSDB). Este indo 

para o segundo turno das eleições municipais de 2004 com Carlos Eduardo (PSB).   

O desempenho da candidatura do PT em 2004 não foi bom com Fátima 

Bezerra tendo menos votos do que Miguel Mossoró. As táticas e estratégias políticas 

adotadas pelo partido não fizeram efeito esperado na campanha majoritária. O 

resultado eleitoral apresentou desempenho pífio referentes aos concorrentes. Os 

7,40% obtidos foi menor em comparação com os desempenhos de 1996 e 2000. Em 

1996 o PT no primeiro turno obteve 28,88%. Já nas eleições de 2000 teve 29,38%, 

apresentando uma tendência de crescimento eleitoral. 

Para o partido, que vinha de uma campanha eleitoral se reafirmando como a 

segunda força política nas eleições majoritária, o resultado eleitoral de 2004 mostrou 

a necessidade de trabalhar outras estratégias políticas. Principalmente em relação a 

política de alianças lançada pelo Diretório Nacional do PT em 2002 que ampliou o 

leque de alianças com partidos de centro e de direita. 

 

Após confirmar presença no segundo turno, o candidato 
do PT ao governo de São Paulo, José Genoíno, diz que 
pretende ampliar suas alianças e se preparar para pedir o 
voto dos eleitores de Paulo Maluf (PPB). "Não faço político 
de exclusão, com sectarismo. Não vamos discriminar 
ninguém, quem votou no Maluf querendo mudança agora 
vai votar em Genoíno", disse o candidato hoje durante 
entrevista à rádio CBN. Genoíno disse que já recebeu 
apoio oficial do candidato do PTB, Antônio Cabrera, que 
ficou em sétimo lugar, com 1,03% dos votos válidos 
(197.362). O petista também afirmou que as conversas 
estão adiantadas com o PSB, partido que tem em seus 
quadros Luiza Erundina, que já havia declarado apoio 
pessoal a Genoíno na semana passada. Além disso, o PT 
mantém diálogo em São Paulo com o PDT e com diversos 
prefeitos do PMDB ligados ao ex-governador Orestes 
Quércia, que perdeu a eleição para o Senado (PORTELA, 
07 de outubro de 2002). 
 

Enquanto a postura do Diretório Municipal de São Paulo foi de buscar apoio 
___________ 

37 - Fonte: TSE. Eleições. Eleições anteriores. Eleições de 2004. Resultados das eleições. Disponível 
in: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2004/resultados-das-eleicoes-2004. 
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no segundo das eleições municipais de 2002 com setores conservadores da política 

paulistana como o PPB de Paulo Maluf, Antônio Cabrera do PTB e várias lideranças 

do PMDB de Orestes Quércia, o PT de Natal, ainda resistia às velhas oligarquias 

locais nas eleições de 1996, 2000 e 2004.  

Assim, podemos compreender as estratégias políticas do PT nos governos 

municipais, estaduais e federal. Ou seja, a luta para manter a hegemonia política é 

fundamental para o partido que no exercício do poder Executivo nessas três esferas 

administrativas.  

 
Nas eleições municipais de 1996, 2000, 2004 e 2008, as composições 

aliancistas do PT em Natal apresentam aspectos diferentes. De acordo com os dados 

do TSE, nas eleições de 1996 não houve alianças eleitorais nas campanhas 

majoritárias. Na campanha de 2000 em Natal quatro alianças eleitorais concorreram 

o Executivo municipal. PRTB/PSDC, PMDB/PPB/PSB/PPS/PMN/PV/PL/PAN/PSD, 

PSDB/PFL/PTB/PRN/PSL e PT/PDT/PCdoB/PCB/PHS/PTdoB. 

Em 2004, nas eleições municipais em Natal, as alianças eleitorais formadas o 

foram: PP/PDT/PTB/PTN/PSC/PL/PPS/PSDC/PMN/PSB/PV/PRP/PCdoB, PFL/PAN, 

PT/PCB/PTdoB e PMDB/PSDB.  

As alianças formadas para as eleições municipais de 2008 em Natal foram: 

PSDC/PRP, PSB/PT/PDT/PTN/PHS/PMDB//PRB/PCdoB/PCB, 

PTB/PP/PV/DEM/PMN/PR e PSDB/PRTB/PTdoB/PSC/PPS. As eleições ficaram 

polarizadas entre as campanha do PT e do PV.  

 

3 – Conclusão 

 

Compreendemos que, as alianças formadas pelo PT na eleição de 2008 não 

foi programática, nem ideológica. E, que, o processo eleitoral mostrou que nem 

sempre o pragmatismo é vitorioso em eleições. Embora, essa prática política, com a 

redemocratização brasileira estar sendo utilizada com maior frequência nos processos 

eleitorais locais, regionais e nacionais, não garantia de vitória eleitoral.  
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A discussão desta problemática abre novos leques para embates teóricos a 

respeito do comportamento político dos partidos brasileiros e em contrapartida do 

sistema partidário instituído no Brasil.  Das questões aqui discutidas, observamos que 

a ausência de partidos forte e de unidade local assim como nacional que consigam 

obter maioria de um eleitorado qualquer é que possibilita a formação de alianças de 

todos os tipos. Sejam alianças pragmáticas e/ou ideológicas nas eleições majoritárias 

e proporcionais. 
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Considerações finais 

 

As alianças eleitorais no Brasil existem desde a República Velha. Esse 

instrumento político é intrínseco ao jogo político nas democracias contemporâneas. 

Seja nos sistemas presidencialistas, como parlamentaristas, as alianças são formadas 

com objetivos de maximizar determinado eleitorado e conquistar ganhos eleitorais. No 

caso brasileiro, o comportamento aliancista está inserido na formação política das 

lideranças partidárias e nas construções dos partidos que não conseguem se 

transformar em uma unidade partidária. 

Essa dificuldade em transformar um partido numa unidade partidária num país 

com sistemas políticos e partidários fadado ao fracasso. A lógica da afirmativa se 

aplica exatamente na dificuldade de construir uma unidade partidária onde a 

personificação do voto é forte, lideranças políticas mudam de legendas várias vezes 

e competição entre os partidos é desigual em todos os níveis. 

O comportamento aliancista dos partidos brasileiros põe em xeque os 

sistemas políticos e partidários do país. A baixa identificação do eleitorado brasileiro 

nos processos eleitorais reforça ainda mais a personificação do voto. Fidelidade 

partidária é outro problema dos partidos no Brasil. Além de definições ideológicas, 

programas partidários e programas de governos são elementos poucos presentes nos 

partidos brasileiros.  

Houve no Brasil, sistemas bipartidário e multipartidário. Mas nenhum deles 

até hoje conseguiu construir partidos fortes, unidades partidárias bem como fidelidade 

de partidários as suas respectivas legendas políticas. 

Vários estudos a respeito dessas questões foram realizados, apontando as 

debilidades existentes que insistem permanecer na formação política da nossa 

sociedade. Com judicialização ou não das eleições brasileiras, caso ocorrido de 2002 

a 2006, quando o Tribunal Superior Eleitoral determinou a existência de verticalização 

nos processos eleitorais em níveis estadual e nacional, logo surgiram posições 

contrárias a determinação judicial. 
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A verticalização buscou pôr na prática o que existe na Constituição de 1988. 

Em princípio visava uma congruência política entre os partidos numa determinada 

aliança eleitoral nacional e que deveria ser repetida nas eleições estaduais. O ato de 

interpretar a lei por parte do Tribunal Superior Eleitoral não surtiu o efeito desejado. 

Se a preocupação da magistratura superior era aplicar harmonia na formação das 

alianças eleitorais, nos processos eleitorais compreendidos na verticalização, não 

houve essa ação política dos partidos brasileiros. 

Por existir poucos partidos de dimensões nacionais, principalmente nos ciclos 

políticos de 1945 a 1964 e após a redemocratização ocorrida em 1985, a existência 

do pragmatismo eleitoral estão mais presentes nestes dois períodos. E esse 

pragmatismo político-eleitoral é comum a maioria dos partidos no Brasil.  

Nas eleições municipais de 2008 há dados importantes sobre o 

comportamento político-partidário dos partidos brasileiros nas composições das 

alianças eleitorais. 

As regiões que apresentaram equilíbrio foi a sudeste, onde as alianças 

programáticas atingiram 50% e as pragmáticas também obtiveram o mesmo 

resultado. No sul, 60% das composta nas três capitais da região, chegou a 60% contra 

40% de alianças pragmáticas. O sul do Brasil demonstrou nas eleições municipais de 

2008 nas capitais, a consistência ideológicas das alianças eleitorais é maior do que 

as inconsistências aliancistas dos partidos que buscam conquistar o poder a qualquer 

custo e de qualquer forma.  

Vimos que as eleições majoritárias assim como as proporcionais, ferramentas 

como alianças eleitorais são cada vez mais utilizadas como meio de maximizar, os 

ganhos eleitorais, calculando racionalmente os riscos, custos e benefícios políticos 

inseridos nos processos eleitorais. Na compreensão de Olson (2011), nos grupos 

sociais há interesses que são combinações de indivíduos nas organizações estão 

inseridas no mercado competitivo.  

Assim são as campanhas eleitorais, onde partidos grandes disputam espaços 

políticos com partidos pequenos. Num sistema multipartidário, em que poucos 

partidos se configuram com partidos nacionais, a maioria são partidos regionais ou 
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simplesmente legenda de interesse de lideranças locais em troca de benesses 

públicas em detrimento de apoios políticos. 

No caso específico da eleição municipal de 2008 em Natal, objeto de nosso 

estudo, vimos como as alianças foram construídas pelas cúpulas partidárias sem 

participação da militância dos partidos. Com o pragmatismo que caracterizou as 

alianças, quer de partidos de esquerda, quer de partidos conservadores, centro ou de 

direita, como afirma Aline Machado (2012), as alianças são momentâneas com prazo 

marcado para ter seu fim. 
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Anexos 

 

Entrevista - Vereador Hugo Manso 

 

Entrevista realizada com o vereador Hugo Manso do PT de Natal referente à 

campanha eleitoral de 2008 na cidade. 

 

1ª - Como o senhor ver a política de alianças do PT e qual é a posição referentes as 

alianças eleitorais? 

 

Hugo Manso - Não existe um PT Nacional e outro Estadual ou Municipal. As mesmas 

orientações que são representadas por dirigentes como Lula, Rui Falcão ou Marta 

Suplicy estão presentes nas falas e práticas de dirigentes locais. Quando o PT fez 

alianças mais amplas em 2002, Heloisa Helena deixou o partido, assim como o 

Presidente do PT Natal na época Manoel Duarte também deixou, e outros ficaram. 

Tanto no plano nacional como local. Somos um partido nacional em nossos erros e 

acertos. Temos tendências ideológicas nacionais e regionais. Neste cenário 

acontecem divergências, unidades, acordos e construções. 

 

2ª – Na sua opinião, vereador Hugo Manso, as alianças que o PT fez em 2008 na 

campanha de Fátima Bezerra o que faltou para sair vitoriosa? 

Hugo Manso - Em 2008 o PT aceitou um grande acordo político que unificou polos 

opostos na política do RN em torno da Candidatura de Fátima. E este acordo não se 

deu na prática, não produziu uma agenda de campanha principalmente não foi aceito 

pela população. Faltou identidade entre os objetivos da campanha e pela sua 

aparência com a cidade. 
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3ª – Que resultados político eleitorais as alianças feitas PT, na sua análise, renderam 

para o partido pós-eleições 2008? 

Hugo Manso - Poucos resultados nas disputas locais. A grande vitória que tivemos no 

RN com apoio do cenário nacional se deu nas eleições de 2002, quando com 

candidaturas próprias em todos os móveis elegem Fátima Federal, Mineiro e Paulo 

Dawin estaduais e fizeram uma grande votação para governo (Ruy) e Senado (Hugo 

e Marcelo) 

A - Os mesmos que as direções estaduais e o Nacional. Interesse na possibilidade de 

somar votos com os aliados; 

B- Compreensão que esta soma de votos ajudará a melhorar a vida das pessoas e 

avança em projetos de transformação social, e médio e longo prazos. 

 

Entrevista – Vereador George Câmara 

 

Entrevista realizada com o vereador George Câmara do PCdoB de Natal referente as 

alianças eleitorais na campanha eleitoral de 2008 na cidade. 

 

1ª – Como o senhor explica a aliança feita com o PT nas eleições de 2008 em Natal? 

George Câmara - A nossa aliança com o PT, com o Partido dos Trabalhadores e o 

PCdoB, nosso Partido, foi dada por uma situação, eu diria na nossa tática eleitoral 

para o nosso país, o PCdoB se posiciona de acordo com seu projeto nacional. O 

projeto nacional do nosso Partido é acumular forças na batalha que está em curso. 

Nós temos o programa do PCdoB que coloca a defesa do socialismo. Essa defesa 

ninguém tem bola de cristal para saber como vai se dá o processo de eleição, se essa 

tomada de poder é via acúmulo democrático ou via luta armada. Enfim a gente formula 

uma saída para o nosso país que é romper com as amarras do sistema capitalista. 

Entendemos que é uma base histórica de acumulação de forças presentes nos 

movimentos sociais e nas lutas de classes, que significa Entendemos que é uma 
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acumulação de forças presentes nos movimentos sociais, sindicais, comunitários e 

nas lutas de classes que significa que essa presença na sociedade, ela não tá a quem 

da presença das lutas e movimentos sociais. Então, nós buscamos através das 

eleições municipais, também quando das eleições gerais para os estados e o país, 

procuramos acumular forças que fortaleçam nosso projeto político.  

O Brasil tem uma dívida social muito grande com seu povo. E o Partido formula nos 

seus documentos que estamos numa nova fase histórica de abertura de um novo ciclo 

nacional. O Brasil tem um acúmulo que vai do seu descobrimento até à chegada da 

família Real, nesses trezentos anos que se passaram, em 1808, trouxe um ciclo que 

veio fechar com a independência de 1822 e com a abolição da escravatura em 1888. 

Um ano depois a república que fecha o ciclo de dominação portuguesa sobre o país. 

Posteriormente, quando o Brasil estava proclamando a república, a França fazia a 

revolução burguesa de 1789. Cem anos depois o Brasil ainda tinha escravidão. Por 

que a mão de obra, a economia dos escravocratas foi responsável pela geração da 

riqueza no Brasil de um modelo excludente e injusto. Mas foi esse sistema econômico 

que perdurou no Brasil e permitiu que criasse seu desenvolvimento nas suas 

contradições. 

Então, um país muito atrasado mesmo com esse ciclo fechado dos trezentos anos, 

em nosso entendimento ele fecha esse período. Por isso o Partido aprofunda e tira 

contribuições dessas raízes históricas com essa formulação teórica. Um outro ciclo, 

não mais da nação, mas do Estado brasileiro, é o ciclo de 1930, que se inicia com 

Getúlio através do processo de industrialização do país que detém um outro momento 

histórico que é a base do Estado brasileiro. E nós, vemos que o Brasil passa a ter um 

parque industrial e uma certa pujança que vai fechando com Juscelino Kubitschek. 

Esse é um ciclo que se fecha com as estruturações das bases econômicas brasileiras. 

Com a eleição de Lula em 2002, o Partido coloca a possibilidade de estar abrindo 

outro ciclo de desenvolvimento nacional e gerar oportunidade para o nosso povo num 

patamar mais elevado da educação numa faixa muito maior de participar da 

redistribuição da riqueza, de se ter capacidade da economia crescer. Então, um país 

para combater as injustiças sociais e desigualdades para gerar oportunidade pode 
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está criando um outro ciclo no outra dimensão dentro da luta mais geral pelo 

socialismo.  

2ª – Conforme sua exposição, as alianças políticas do PCdoB requer a questão 

programática e histórica dos partidos com os quais formam coligações? 

George Câmara - Então, nossas alianças eleitorais quer que sejam no plano nacional, 

estadual e municipal (2000, 2004 e 2008), nós procuramos visualizar nesse contexto 

como apressar essa transição e fechar o terceiro ciclo de civilidade nacional. Podendo 

estar abrindo, creio que a gente possa estar dando contribuições importantes para 

estar gerando oportunidades para o nosso povo. Um povo com acesso à educação, 

ao mercado de trabalho é um povo mais preparado que facilita para lutarmos pelo 

socialismo. 

Nossas alianças estão nesse campo. No geral, nem em todos os municípios 

acontecem isso, é preciso se enquadrar na realidade que depende de uma série de 

condicionantes e variáveis. Mas no geral, a gente procura se alinhar ao nosso projeto. 

As alianças com o PT em 2008 teve esse complemento quando decidimos reunir os 

partidos do nosso campo. Os partidos que estão nesse processo histórico de 1989 

para cá, que vieram caminhando com Lula estão no nosso campo de atuação política. 

O PSB de José Paulo Bisol vice candidato da chapa do PT, PDT de Brizola que foi o 

vice de Lula em 1998, posteriormente nós tivemos essa intercalação PSB, PT junto 

com PCdoB. Esse núcleo sempre que possível procuramos produzir um acordo 

nacional, localmente com os partidos que estiverem em condições e melhores 

situados nas competições políticas. 

A candidatura de Fátima que já tinha sido candidato vice prefeito em 1996 (George 

Câmara), em 2000 Leonardo Arruda foi o vice de Fátima. Não houve segundo em 

2000 para o PT. Em 2004 estivemos com Carlos Eduardo, PSB, no segundo turno o 

PT somou conosco. Em 2008 foi realizada uma aliança já no final do governo de 

Carlos Eduardo, todos nós apoiamos Fátima Bezerra. Aquela aliança tinha sintonia 

com essa diretriz nacional de fortalecer esse projeto para dá mais força nessa 

transição democrática no país no projeto com Lula que agora estar com Dilma na 

frente do governo. Nós estamos nessa busca de fortalecer os setores democráticos e 

isolar os candidatos da oposição conservadora como José Agripino (DEM), PSDB... 
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Esse foi o nosso objetivo naquela formulação de sair junto com o PT. Na proporcional 

não saímos juntos com o PT. Nas três vezes que saí candidato a vereador em que fui 

eleito, não saímos juntos com o PT. A primeira vez saímos juntos com o PDT, na 

segunda com o PRB e PTN e agora com PRB, PPS e PSD. Então, respondendo a 

sua indagação, o que nos levou a fazer alianças com o PT na majoritária e uma das 

alianças nas proporcionais nesse mesmo bloco mas com outros partidos que teve 

mais de uma aliança para vereador na proporcional foi esse objetivo de fortalecer os 

setores avançados progressistas para termos um avanço no projeto nacional. 

 

Entrevista – Deputado Estadual Hermano Morais 

 

Entrevista realizada com o deputado estadual Hermano Morais do PMDB de Natal 

relacionadas à campanha eleitoral de 2008 na cidade. 

 

 

1ª – Na sua opinião deputado, quais foram os motivos que levaram o PMDB a desistir 

da candidatura própria e formar alianças eleitorais com o PT na campanha de 2008 

em Natal? 

 

Hermano Morais - Os líderes do PMDB foram convencidos de que, naquele momento, 

a melhor decisão seria recuar da candidatura própria e apoiar a candidatura do PT, 

que também contaria com outros fortes aliados. O bom desempenho do Governo Lula 

também foi decisivo para que os peemedebistas compreendessem que ter um prefeito 

do mesmo partido que o Presidente da República seria melhor para Natal. Portanto, 

com uma chapa forte e com apoio do Governo Federal, apoiar um candidato do PT, 

indicando inclusive o seu vice, parecia ser a opção ideal. Entretanto, vale salientar que 

fui voto vencido, pois advogava a tese de candidatura própria do PMDB. 

 

2ª - Que fatores o senhor acha que contribuíram para a derrota de Fátima Bezerra 

numa campanha eleitoral que contou com apoios de conjunturas local, estadual e 



 
 

105 
 

nacional, nas quais nos três níveis de governos todos estavam avaliados 

positivamente? 

 

Hermano Morais - Podemos destacar como fatores principais para o insucesso da 

candidatura da deputada Fátima Bezerra naquela eleição a forma como foi concebido 

o projeto e a reação da população àquilo que foi interpretado como um “acordão” 

imposto a partir do Governo Federal. Registre-se a insatisfação das bases do PMDB 

e do PSB diante da expectativa anteriormente criada da apresentação de candidaturas 

próprias dos referidos partidos. 

 

 

3 – Como o senhor interpreta a postura política do PMDB desempenhada na 

campanha majoritária do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2008? 

 

Hermano Morais - Integrante da chapa majoritária, pois indicou o professor Luís 

Eduardo Carneiro como candidato a vice-prefeito, o PMDB cumpriu o seu papel na 

campanha apesar da insatisfação verificada entre parte dos militantes e simpatizantes 

do Partido que defendiam a candidatura própria à Prefeitura de Natal naquela ocasião. 

Além disso, o PMDB integrou a chapa proporcional juntamente com candidatos do PT 

e PSB. Mas a coordenação geral de campanha, bem como sua condução, coube 

naturalmente ao Partido dos Trabalhadores. 

 
 

Entrevista – Deputado Estadual Fernando Mineiro 

 

Entrevista realizada com o deputado estadual Fernando Mineiro do PT de Natal 

relacionadas à campanha eleitoral de 2008 na cidade e as políticas de alianças do 

Partidos dos Trabalhadores. 

 

1ª - Como o senhor analisa historicamente as alianças do PT em geral e no Rio Grande 

do Norte em Particular? 

Fernando Mineiro – Olha, eu acho que o PT de um modo geral tem acertado na política 

de alianças. E a política de alianças é decorrente de uma leitura que se tem da 



 
 

106 
 

correlação de forças no Brasil. Nós não temos uma maioria política no Brasil que 

possibilite um partido sem formar alianças vença as eleições e principalmente 

governe. Então, a dimensão decorrente dessa constatação que informa, que orienta 

e define a necessidade de ir buscar alianças. 

O PT sempre fez alianças ao longo de sua história. O PT sempre foi um Partido que 

buscou alianças. E em 2002, particularmente, fez um movimento que buscou um bloco 

com os partidos mais ao centro. Para criar um polo no Brasil e conseguir governar. E 

essas alianças tem pactos, tem referências, principalmente em nível de estados. Mas 

também nós conseguimos de certa forma as necessidades e especificidades locais. 

Essa é a linha nacional de buscar alianças. 

 

2ª - Quanto as eleições para prefeitura de 2008 em Natal? 

Fernando Mineiro – Repetiu o processo nacional. Foi uma, acho que 2008 foi que 

configurou o momento onde o PT local conseguiu realizara mais ampla alianças para 

disputar a prefeitura de Natal. A aliança em si foi correta, a aliança não foi errada. A 

aliança foi correta, o movimento foi correto. Agora no meu ponto de vista a forma como 

foi feita e que foi equivocada. Ela foi muito artificial, foi muito apressada e ela foi mal 

dialogada com a sociedade. Tanto é que nós fazendo a mais ampla aliança na história 

do PT no Rio Grande do Norte e talvez uma das mais amplas em Natal nós perdemos 

as eleições. Por que não se conseguiu dialogar, não conseguiu convencer a maioria 

da sociedade que a gente estava no caminho correto. Muito pelo contrário, a forma e 

uma série de fatores históricos e políticos locais determinaram que ela tivesse uma 

alta rejeição e isso não muito bem capitalizado. 

 

3ª - Qual foi seu posicionamento e qual foi o posicionamento das tendências do PT na 

naquela ocasião? 

Fernando Mineiro – Não. Foi unanimidade. Eu naquela ocasião tinha coloco meu 

nome como pré-candidato pelo PT para disputar as eleições de Natal e fiz uma 

avaliação dos os fatos políticos eleitorais importantes que tinha espaço a ser ocupado 

e eu coloquei meu nome e fiz um debate dentro do partido sobre a necessidade da 
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gente afirmar um projeto na cidade que desse como marca a questão do programa, 

pontos programáticos que organizasse o partido e que desse chances aos candidatos 

próprios a vereadores. Então desde aquela época fiz esse movimento. No entanto não 

consegui articular alianças. Os partidos potenciais aliados nossos preferiram o nome 

de Fátima Bezerra que se quer não ela estava colocada dentro do PT. Tinha colocado 

fora e não tinha formalizado. Só tinha meu nome e depois surgiu da Virgínia Ferreira 

como pré-candidata também.  

Então, a prévia interna só tinha dois nomes, o meu e da Virgínia. E nesse processo 

houve uma decisão do PMDB, do PSB e em particular, de apoio ao nome do PT. Mas 

o nome era Fátima Bezerra. Então, eu tive a seguinte leitura: poderia seguir com 

minha pré-candidatura e não teria aliados, seria uma candidatura isolada, ou abriria 

mão para ter uma outra candidatura do PT e ter uma aliança. Eu preferir a segunda 

opção, abrir mão da pré-candidatura e apoiar a candidatura de Fátima Bezerra com 

apoio desses partidos. Mesmo sendo crítico ao processo. Então, foi esse o 

movimento. Portanto, foi uma decisão unanime, digamos assim, do PT por esta leitura 

obtida. 

O que me orientou foi, mesmo sabendo que naquele momento era correto afirmar uma 

candidatura do PT como gostaria de ter afirmado, mas por outro lado não obrigaria. 

Minha opção foi abrir mão da candidatura e concorda com as alianças. 

 

4ª - Que critérios foram utilizados para formar as alianças com partidos que faziam 

partes de oligarquias locais, como PMDB e PSB? 

Fernando Mineiro – Nós já erámos aliados do PSB no estado. Participamos desde de 

2004, o PT já participava de alianças com o PSB. O PSB estava no governo municipal 

de Natal e no governo estadual. No municipal com Carlos Eduardo e no estadual com 

Wilma de Faria. Esses são motivos da alianças com o PSB. O PMDB era nosso aliado 

nacional. Esses dois partidos se aliavam nacionalmente com o PT. Outros aliados 

nacionalmente decidiram não acompanhar essa aliança. Mas o critério foi esse. 

Repetimos a aliança com PCdoB, PDT na época, formamos uma frente, mas o critério 

era nacionalmente. 
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5ª - Em relação a militância não ligada as tendências, o senhor acha que houve 

envolvimento no processo eleitoral? 

Fernando Mineiro – Eu acho que foi pouco, o movimento foi suprapartidário. Poderia 

sido mais. Não houve uma adesão, um envolvimento para o que foi buscado. Mas 

hoje é fácil fazer essa leitura. Sempre digo: tirar a foto da onça morta é fácil, difícil é 

você fotografar a onça viva. Aí depois é fácil, com a onça morta você fotografa. Então 

é isso, hoje tenho essa leitura. Esse movimento vendo de hoje poderia ter tido uma 

participação da militância que não entrou no processo que da disputa e como nós 

gostaríamos que tivesse entrado. 

 

6ª - Por que o senhor acha que faltou envolvimento das alianças? Quais foram os 

motivos maiores? 

Fernando Mineiro – Não faltou envolvimento as alianças. Faltou envolvimento da 

militância daquela campanha. Faltou conhecimento, convencimento. Eu acho que a 

militância mais tradicional do que as dos partidos de esquerda que sempre participam. 

A luta é feita por convencimento. Então hoje olhando a posteriori, eu percebo que não 

houve um convencimento do controle da militância para participar daquele processo.      

       

7ª - Como o senhor explica a derrota naquela eleição com uma aliança tão ampla? 

Fernando Mineiro – Isso. Não conseguimos convencer a cidade. Explicar a cidade, 

não conseguimos identificar quais eram as fragilidades das alianças. As alianças com 

as principais lideranças que apoiavam o governo Lula naquela época que achavam 

que seria automático. Não foi automático. Foi uma ousadia, uma resistência. Não tinha 

uma rede de senso, tinha uma série de outros detalhes também processo todo. Eu 

acho que não só a militância do PT, foi um processo traumático por que as eleições 

de 2008 elas impediram que PMDB e PSB tivesse candidato na cidade naquele 

momento, o próprio PSB. Então houve racha em todos os partidos, digamos assim, 

não foi um processo tranquilo. Na forma como as alianças foram feitas, elas acabaram 

deixando fissuras nos próprios partidos aliados. Não foi somente a militância do PT, a 

grosso modo, que não participou das eleições. 
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Eu acho que os próprios partidos aliados não participaram como se esperavam 

daquele processo. Havia muita disputas entre os partidos e essas disputas refletiram 

nas eleições. Então nós fizemos um pequenos detalhe que no dia da convenção nós 

ficamos nove da manhã as três da tarde para escolher o vice dos próprios partidos 

aliados demoraram a indicar o vice. Houve movimento dos partidos aliados, 

notadamente era parte do PMDB, que buscaram outras candidaturas as vésperas das 

eleições. Aliás a vésperas da convenção. Foi isso e uma série de questões que 

influíram em todo aquele processo. Ficamos aliados, mas na prática é como não 

estivéssemos aliados e segurando o peso de ter feito alianças da maneira fizemos.   

 

 


