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A historiografia brasileira ainda não dispensou ao PTB a necessária aten
ção para o entendimento da questão partidária entre 1945 e o movimento poHti
co-militar de 1964. 

As dúvidas e os desencontros sobre as origens do Partido demonstram 
bem que não obstante a contemporaneidade de sua ação política, o estudo do 
PTB é ainda uma das grandes lacunas na problemática mais geral em que se ;n
sere.(1) 

O Partido Trabalhista Brasileiro fo.i fundado em 25 de março de 1945 e ex
tinto em outubro de 1965 em decorrência da aplicação do Ato Institucional n~ 2. 
Surgiu nos estertores do Estado Novo como uma agremiação que concentrou os 
elementos de tendência mais progressistas entre aqueles que rodeavam Vargas. 

A primeira questão que se coloca é a crtação pela máquina do Estado de 
dois partidos na conjuntura final do Estado Novo. Em entrevista reafilada com 
Alzira Vargas do Amaral Peixoto buscou-se a resposta do porque da criação do 
PSO e PTB, com programas e objetivos aparentemente distintos, por Getúlio 
Vargas. Afirmou Alzira Vargas que "quando foi criado o· PSO, com todos os 
elementos de dentro do governo que colaboravam com Vargas, a idéia foi de 

(*) Este .artigo é parte da dissertação de mestrado - O PTB e a Constituinte de 1946-
a qlU!stão do trabalho: formas de intervenção ao nível institucional - apresentada 
ao Departamento de Ciência Política da UFMG. 

1. Estão senda desenvolvidos dois trabalhos sobre o PT6: um, por lucília de Almeida Ne
ves e: outro, por Maria Victória Benevides. 
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que esse partido se tornasse o baluarte, o defensor de tudo aqui1o que já havia 
sido feito em matéria social-dentro dos vários institutos que englobavam as cria
ções sociais organizadas na época em seus diversos aspectos, isto é: saúde. eduA 
cação, moradta e alimentação para o operário. Mais tarde. quando ele criou 
o PTB foi mais com o objetivo que esse servisse de anteparo à corrida .comunista 
que poderia se verificar na época, com o reconhecimento do Partido Comunista 
que se processou pouco antes"J2J 

O carroAchefe para a organização do Partido foi o Ministério do Trabafho 
através de Alexandre Marcondes Filho, titufar da Pasta, José Segadas Vianna, 
Paulo Baeta Neves e outros igualmente ligados ao Ministério do Trabalho e aos 
sindicatos oficiais. Segundo José Gomes Talarico- na é,poca, Inspetor do Traba
lho exercendo importante função no Ministério do Trabalho; Indústria e Co
mércio- "O Or. Getúlio com a sensibilidade que tinha constatou que a ãrea po
pular, a área dos trabalhadores, tinha ficado afastada, não ficara integrada em 
qualquer dos partidos então constituídos. Isto determin,ou que ele recomendasse 
ao Ministro do Trabalho, Dr. Marcondes filho, a preparação das bases do PTB. 
( •.. ) O Dr. Marcondes Filho ao receber essas instruçôes procurou formar o PTB 
nas bases dos líderes síndica-s. tanto assim que na primeira rep.resentação eleita 
para a Câmara dos Deputados ou para as Assembléia.s Legislativas ou Câmaras 
Municipais, a presença dos dirigentes sindicais foi muito acentuada, talvez de 
80%( .. .) e esses eram realmente presidentes dos sindicatos ou de associações de 
classe, evidenciando que a formação do PTB teve orientação na base dos traba
lhadores". (3) 

Os dados comprovam a afir~ação de Talarico quanto à representação na 
Câmara dos Deputados em 1946. A excessão de uma pequena percentagem dos 
representantes do Partido, todos os demais tinham, de alguma forma, uma ínti
ma ligação com os sindicatos ou outras instituições como, por exemplo. as Cai
xas de Aposentadoria e Pensões (CAPs). Descartando o fato de que o Partido es
tivesse representado por legítimos trabalhadores, como estipulava o ítem 3 de 
sua Carta-Programa - "Representação política dos trabalhadores por legítimos 
trabalhadores" -. a bancada petebista, em 1946, foi formada por elementos es
treitamente ligados a~o trabalhismo oficial. Inclusive, nota-se que, na composição 
da bancada, com exceção de dois parlamentares- Antônio José da Silva (padei
ro) e Ezequiel da Silva Mendes (ferroviário)- todos os demais tinham curso su
perior. Ainda assim, Antônio José da Silva havia sido presidente do Sindicato 
dos Padeiros e vogal de sua categoria junto à Justiça do trabalho, e Ezequiel da 
Sif,va Mendes, delegado do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferro
viárias do Rio de Janeiro. O que se pretende demonstrar é que o PTB. em sua 
formação na primeira eleição {1945), representava a classe trabalhadora através 
dos elementos provenientes de setores pr~vi legiados da sociedade brasil~eira. 
Eram banqueiros, industriais. profissionais liberais que se arvoraram, .na esteira 
do trabalhismo· forjado no Estado Novo, em expressar as necessidades e revin· 
dicações dos trabalhadores. 

Romeu Fiori, um dos deputados pel,o PTB. afirmou que o Partido surgiu a 
partir da nova realidade criada pelo final da Segunda Guerra Mundial,. reunindo 
lideres trabalhistas, em sua maioria portuários, que fundaram a Associação de 
Trabalhadores em março de 1945. Essa Associação teria sido criada com odes
conhecimento de Getúlio Vargas, que só teria sido consultado na sua segunda 
reunião: pelo Ministro do Traba•ho, Alexandre Marcondes Filho. a pedido do se-

(2l PEIXOTO, Alzira Vargas do Amaral. A Criação do PTB. Cedemos de Opiniio4 São Pau-
lo, lpiranga. p. 17. -

(3) DEPOIMENTO de José Gomes Talarico (1978-9). Rio de Janeho. F-undação Getúlio 
VargasiCPOOC/História Oral, 1982. 156 p. 

49 



cretário do Ministério, José Segadas Vianna, que aderira à Associação. O Presi~ 
dente aceitara o projeto e. dai, o PTB teria sido criado sob a inspiração do ''la
bour Party" .(4J 

José Gomes Talarico e Romeu Fiori denunciaram posteriormente que, às 
vésperas do prazo final para a concessão do registro do Partido junto ao T.S.E., 
faltavam ainda entre sete e oito- mil assinaturas para atingir o número de eleito
res necessários exigidos pela Lei Eleitoral (10.000 asslnaturas) para o reconheci
mento dos partidos. A solução encontrada, segundo· os militantes do Partido, foi 
o ".aproveitamentd' de assinaturas de milhares de eleitores dos documentos de 
fundação do PSO. Romeu Fiori. em entrevista concedida ao Jornal do Brasil, em 
27 de março de 1980, declarou ter sido o próprio Secretârio-Gerai do Tribunal 
Superior Eleitoral {T.S.E.), Edmundo Barreto Pinto, quem se prontíficou a forne
cer as assinaturas do PSD, .com a condição de que seu nome fosse incfuldo como 
candidato a deputado pelo PTB. O acordo foi estabelecido e o PTB pôde, então 
registrado, participar das eleições de 1945. Fiori justificou seu silêncio a respeito 
desse fato pela necessidade de evitar críticas da União Democrática Nacio
nal (UON), tradicional adversária do PTBJ51 

Barreto P'i nto. após a promulgação da Constituição de 1934, foi eterto re
presentante dos funcionários públicos, tormmdo-se deputado federal classista,C6) 
Assumiu sua cadeira na Câmara em maio de 1935 e, nesse mesmo a~no. foi dis
tributdor do 102 Ofício da Justlça. Durante sua legislatura representou os fun
cionários públicos estaduais e municipais na convenção para o lançamento da 
candidatura de José Américo de Almeida à presidência da RepúbÍica em 1938. 
Com a instauração do Estado Novo, suprimidos os órgãos legislativos do Pa(s, 
Barreto Pinto prestou sua solidariedade à novp orientação política do País. Em 
1945,. como Secretário do Pres;idente do T.S.E., Frederico de Barros Barret_o, 
Barreto Pinto te·ria cometido. segundo os depoimentos supra citados, a arbitra-

t4) ABREU. Alzira Alves de. e BELOCH, Israel, coord.: Oiciomlrio Histórico-Biográfico Brasi
leiro n930-19310 .. FGV!CPOOC. 1984, v. 2., p. 1285. 

(5) Idem, ibidem .• v. 3., p. 2600. 
(6) Para compor a Assembléia Gerar que deveria elaborar a nova Constituição. depois da 

Revolução de 1930, obe-deceu-se a dois princípios: a representação nacional que se for
maria através. do sistema proporcional de eleição e a representação profissional. Com 
relação à representação pr~ofissiona1 l - regulada em decretos especiais (n~ 22.653 e 
22.696 de 1933) cujas normas foram incorporadas à Constituição de 1934- os represen
tantes seriam eleitos pelas organizações através de sufrágio indireto,, A parcela da re
presentação re·servada às profissões era de um qUinto da representação poputar, distri
buldas entre quatro divisões: I -lavoura e pecuária; 11- indústria, comércio e transpor, 
tes; lU- profissões liberais; e IV- funcionários públicos, tendo as três primeiras. seis sé· 
timos da representação profissional. Este sistema de representação que só teve viegên
cia para a eleição da Constituinte e no regime da Constituição de 1934. estabelecia tam
bém dois grupos de eleitores distintos: um das associações de empregadores e outro 
das associações de empregados .. KINZO, Maria D' Alva Gil - Representação política e 
sismma eleitoral no Brasil. São Paulo, Simbolo, 1980. p. 98. 
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"A Constituinte de 1934 admitiu 40 deputados classistas, entre esses 17 representantes 
de sindicatos de empregados, designado.s pelo Ministro do Trabalho, diversamente do 
que ocorreu com os representantes patronais, todos efes eleitos por suas entidades de 
classe". SfLVA, Héfio·. 1934. J\ Constituinte. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 
1969 . 
.. Os deputados profissionais seriam eleitos pelas associações classistas de empregados 
e empregadores através do voto indireto. Suíeitas ao controle do Estado. garantia-se 
uma rf}presentação dócil e numericamente poderosa, que, juntamente com os Estados 
governistas, daria sustentação política ao Governo. Para esse resultada, conspirou a 
ideologia corporativa católica .• que. na questão sindical. em aliança com os liberais, 
tentaria Impedir, pela proposta do plun~lismo sindical. que as corporações se tomas
sem ponto de apoio exclusivo do Estado". VIANNA.luil Werneck. Op. cit. p. 190. 



riedade de ·Utilizar a documentaçã.o do PSO para o reconhecimento do· PTB. Essa 
atitude. a nosso ver, consistiu em uma fraude eleitoral que. se por um lado per
mitiu que o PTB disputasse o pleito de 1945, por outro, demonstrou que o Parti
do ainda não possuta uma base expressiva de eleitores que, pelas vias legais, 
respaldasse sua existência. Ou seja, a estrutura orgar:rizacional do PTB em 1945 
era precária e a 'imagem que o Partido deveria ter formado para os setores que 
deveriam apoiá-lo na verdade não se delineou. 

Romeu Fiori, .ainda em seu depoimento, esclareceu que,, para o pleito de 
dezembr·o de 1945 para a composição da Assembléia Nacional Constituinte, a 
chapa do PTB, em princípto, seria composta somente por trabalhadores. Com a 
inclusão f;orçada de Barreto Pinto, "'para não lev.antar suspeitas" foram incluídos 
os nomes de José Segadas Vianna e Gurgel do Amaral. advogados trabalhistas. 
Essa justificativa de Romeu Fio ri não nos parece sufiàente dada a oonstat:ção empi- . 
rica que o Partido. pelo1 contrãrio, à exceção de dois candidatos, só etegeu ele
mentos oriundos dos setores mais privilegiados da sociedade e, sobretudo, altos 
funcionários do Governo Vargas. 

Outro deputado do PTB. eleito em 1945, Segadas Vianna. constatou que 
a criação do Partido foi antecipada pela fundação do Centro Trabalhista de E.stu
dos Polfticos e Sociais, que teve importante papel na arti'culação e fundação do 
PT8. Posteriormente, Va1rgas ter1ia incentivado os trabalhos do Centro que. apo
iado pelo Ministro do Trabalho e Baeta Neves .• obteve a adesão dos sindicatos
c·ontrolados pelo Ministério do Trabalho.<11 Em 15 de setembro de 1945~ Sega
das Vianna foi eleito peJa convenção nacionat do Partido para o cargo de Secre
tário-Geral de sua primeira Comissão Execut;va. presidida por Baeta Neves. Ge
túlio Vargas foi eleito o presidente de. honra do P'artido e Marcondes Filho,_ que 
se definia como um proletário intelectual,. o vice-presidente .. Aliás, Marcondes Fi
!ho discordava veemente daqueles que se refe·riam ao PTB como um partido or
ganizado como pseudônimo do Estado. No seu entendimento, o PTB "seria uma 
das bases mais seguras para sustentar a grande e generosa (grifo nosso) obra de 
reestruturação das nossas instituições democráti,cas". (Bl 

Acreditamos que o PTB foi um instrumento do trabalhismo estadonovista 
que utilizou o aparelho sindical para mobilizar o voto operârio. Podemos qüàlifi
câ-lo, em seu período formativo, como um partido basicamente urbano e inti
mamente ligado à estrutura corporativa. 

lvete Vargas, numa tentativa de imprimir um significado potítico mais in· 
dependente ao PTB, em seu período formativo declarou em recente depoimen~ 
to: "Quando surgiu o PTB já su.rgiu como um partido Getulista, mas sem vincu
lação com o Estado Novo, sem vincu~ação com a administração anterior. Era 
uma c·oisa nova, um compromisso político diferente, ori,undo apenas do posicio· 
namento individual de Vargas. da filos-ofia política que ele traduzia para o trabaw 
lhador, em termos de conquista que este obteve para eles''. ( ... ) ··o PTB tinha 
um compromisso: nacionalismo e solidariedade com a legislação social e conse
qüentemente com os trabalhadores, defesa da !legislação social, e o compromis
so de ampliar isso". {. .. ) "Mas Getúlio Vargas percebeu que tinha se somado 
uma coisa nova que não tinha nad.a a ver com a ditadura e que não tinha com
promisso com seu passado nem com seu governo; que do seu governo tinha 
emergido uma coisa nova; a classe trabalhadora. A classe trabalhadora não po
dia ser inserida no contexto do PSD compromissado com o governo drta
torial ( ... ) então, ele fundou o Partido Trabalhista Brasileiro" .l9) O depoimento de 

-
(7) ABREU, Alzira Alves e BELOCH, Israel, coord. op., cit.. v. 4.. p.3543. 
{8) Discurso de Marcondes Fílho. Arquivo do CPDOC/FGV. ref. 46.09112.00. Ver Anexo ru. 
(9) DEPOfMENTO DE lvete Vargas (197716). Río de Janeiro, FGVJCPOOC/Hist6ríca Oral. 

1979. 207 pp. 

51 



lvete Vargas tende a minimizar o grau de dependência do PTB do Estado Novo. 
Ainda, parece .. nos que no ponto de vista de lvete Va-rgas a classe trabalhadora 
tinha peso extremamente pequeno no periodo anterior a Vargas, ou seja, do 
Governo Vargas teria "emergido uma coisa nova". Esse depoimento nos permi
te inferir que Vargas deu ênfase ao trabalhismo para atender aos interesses de 
um setor que entrava pela primeira vez, na sua concepção, na arena politica. 

;,0 PTB refietiu o sentimento populista brasileiro. A classe trabalhadora 
sentia simpatia por um partido que fazia alusão a ela~ Partido Trabalhista, parti
do dos trabalhadores ( ... ) o trabalhador brasileiro vive em país subdesenvolvido .• 
pouco alfabetizado, ele não tem consciência política, não tem tradição de partici
pação sindical, não tem uma tradição de participação poUtica. A participação era 
mais romântica. em termos de gratidão que ele tinha e em termos de assegurar 
que aquilo não lhe fosse roubado. Assim como o trabalhador não tinha uma 
consciência de classe muito definida também o PTB não se formou com uma 
consciência ideológica muito definida. O PTS tinha mais um sentimento de soli
dariedade pessoal a Getúlio Vargas'' .00} 

Isto posto, cabe verificar em que medida, a consciência ideo,ógica do PTB 
não era muito definida. Os 22 deputados pelo PTB, eleitos em 1945, eram vincu
lados aos institutos de previdência ou outros semelhantes, mas todos integran
tes do trabalhismo em suas estruturas básicas: Sindicatos, Justiças do Trabalho 
e Previdência Social. Entendemos que a ideologia. das lideranças do Partido era 
muito bem definida, ou seja, excluía o autoritarismo da época da ditadura (com 
menção, inclusive, na Carta-Programa) mas constituía uma versão, que procura
va se adequar à nova situação democrática, da filosofia política que havia sido 
desenvolvida no campo sociaJ no Estado Novo~ Utilizaram a imagem pública de 
Vargas para atrair as camadas populares, que haviam sido mobifizadas pela obra 
social e trabalhista do ditador. A propaganda ele•torat do PTB, em 1945, foi to
talmente centrada na figura de Getúlio, que também cumpria seu papel concfa· 
mando os trabalhadores a reforçar as fileiras do PTB. "Essa atitude tinha quatro 
assinaladas vantagens: 1!! - defender os trabalhadores das tentatiVas de absor
ção por parte de elementos extremistas; 2! -evitar que os operários constituam 
uma massa de manobra para os políticos de todos os tempos e de todos os ma
ttzes, os quais, depois de eleitos pelos trabalhadores, se ,esquecem dos compro
missos para com eles assumidos; 3~ - que os trabalhadores deviam ir às urnas-
escolhendo os representantes sa(dos de seu seio e intérpretes de suas aspira

ções e 4~ - que esses representantes farão valer suas opiniões para uma organi
zação democrática constitucional em bases verdadeiramente democráticas''.r11l 

(10t Idem~ ibidem. 
(11t VARGAS., Getúlio. O Partido Trabalhista Brasileiro. (Discurso pronunciado em Santa 

Cruz em 10 de novembro de 1945), In: A nova polltica do Brasil~. v. XI p. 193-199. 
PARTIDO TRABALHISTA BRASI'LEIRO. "Trabalhadores do Brasil, dirijo minha sau
dação a todos vós, desejando que ela seja ouvida em todos os quadrantes do Brasil. 
Condensai as vossas energias e moldai a vossa consciência coletiva, int~ressando no 
Partido Trabalhista SrasiJeiro. A hora não é de preocupações pessoais. E de idéias e 
de programas, e o Partido Trabalhista Brasileiro, de aeordo com os ideais da atualida· 
de, é aquele que melhor nos conv~m por garantir perfeita aplicação das leis sociais 
existentes e porque encerra todos os nossos ideais de melhoria e progresso: porque 
tem vida própria capaz de triunfar no pertodo agitado que atravessamos, de vencer as 
dificuldades e fir.mar~se no futuro. O Partido Trabalhista é o herdeiro e continuador 
dos postulados da Revolução de 30, que não pode ser interrompida nem pelo arbltrio 
nem pela violência; não pode estagnar-se no presente. diante dos interesses criados 
nem recu~r p~ra o passado, o que seri'a um retrocesso. Esta revolução que continua 
nas consc•ênctas tem que ser prosseguida peJo Partido Trabalhista Brasileiro e cons
titui o ideal da continuidade da nossa ação no tempo e na Hist6ria, sem partir o elo de 
sua tradição. _ -
Trabalhadores do Brasil! Eu deposito em vós a mínha confiança e espero que a vossa 
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Barbosa L:ima Sobrinho afirmqu ter o PTB surgido da següinte forma: "Os 
elementos que queriam Getúlio e não admitiam cessação. o término de seu g~ 
verno, quando sentlram que o PSD era um partido que ho fundo, não tinha 
orientação trabalhista ( ... ) acharam que deviam criar um terceiro partido - um 
partido tipicamente Getufista")12J 

Não se pode esquecer que o trabalhador representado pelo PTB, no perío-
do formativo, era o urbano-industrial. A grande massa trabalhadora, que vivia 
em baixfssimas condições de vida no campo, não fazia parte dos '"representa
dos" pelo Partido. 

Relativ:izadas as posturas dos partidos, o· :PTB era considerado progressis
ta. E progressista porque, até então, entre os partidos formados na reestrutura
ção do sistema partidário em 1945, à exceção do PCB, o PTB era o único partido 
que, salvo os comprometimentos, dirigia-se aos trabalhadores de forma sistemâ
tica. E, nesse sentido, reiteramos o que já foi colocado em outra passagem, que. 
com todas as limitações, compromissos e "peleguismo"', o trabalhador brasileiro 
estava sendo focalizado de maneira mais enfática nas propostas do PTB. 

Consideramos que Vargas buscou na massa trabalhadora o apoio que ne
cessitava frente a oposição liberal. Esta por sua vez melhor representada pela 
UON, via no PTB uma grande ameaça ao primado da dominação burguesa pelas 
propostas apresentadas. em sua Carta-Programa.(13) Retomando a questão da 
prioridade concedida ao trabalhador apesar da contraditória manutenção dos
príncipios conlidos na CLT, entendemos que, contraditoriamente à autêntica de
fesa do trabalhador está o enquadramento de seus direitos em uma legislação
totalmente controlada pelo Estado. Mas por outro prisma essa idéia perante a
forma superficial com a qual a UON trata do mesmo problema torna-se avança
da para os padrões d~ relação capital/trabalho vigentes.114t É claro que quando 
surge pela primeira vez em uma Nação um partido de cunho traba,Jhista, seu re
sultado não está garantido de antemão. Tal acontecimento exigiria uma situação 
política avessa ao caráter fascistizante que cobriu o Estado Novo ou uma transi
ção em moldes rev·olucionários. Também não recusamos inteiramente as teses 
que atribuem ao peleguismo a formação do PTB, mas reiteramos mais uma vez 
que o desdobramento disto, foi a abertura de um canal de participação dos lra
balhadores, apesar das evidências dos vínculos com o Estado Novo e da existên
cia bem anterior do PCB que, indiscutivelmente, tinha uma linha bem diferente 
do PTB. Ou seja. era ideologicamente C·Onsistente e representava uma ameaça 
visível! aos s·etores conservadores da sociedade brasileira. Contudo, não conside
ramos o PTB um partido meramente "pelego" como muitos querem configurá
lo. 

Tendência oposta ao trabalhismo oficial era dos trabalhistas autênticos,. 
uma das três facções que podiam ser distinguidas dentro do Partido: os ideólo
gos doutrinários, liderados por Alberto Pasqualini.(15) .AdVogavamaestruturaçáo 

organização nas fileiras do Partido Trabalhista Brasileiro vos assegurarã num sistema 
democrático, a representação a que tendes direito e possais dirigir os destinos do Bra
sil para um futuro de prosperidade e de gl6ria e de fraternidade e de justiça. (a) Getú· 
li o Vargas.". 

(12) DEPOIMENTO de Alexandre José Ba.rbosa Uma Sobrinho. (19nJ. Rio de Janeiro, 
FGV/CPDOC/Hist6ria Oral, 1981. 444 p~ 

( 13) BENEVIDES, Mar~a Victória de Mesquita. A UON e o udenismo: ambigüidades do li-
beralismo brasileiro (1945-1964). (Tese de doutoramento). · 

{,4)" A Carta-Programa da UON fal a1usões à poUtica social sem se preocupar çam defini
ções mais prec;isas para a relação cap;tatltrabalho. 

(15) Er~m tendênc;as do PTB: 1) os sindicalistas; em sua maioria, pelegos. ligade>s ao Mi· 
nistêrio do Trabalho; 2) os ide61ogos doutrinãrio·s liderados por Alberto Pasqualini e 
31 a ala "pragmática·Get1.1lista" de tpoHticos profissionais (e ainda alguns adeptos dis
sidentes -do PSO), que eram de!lominados "1iiiol6g~. 
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. 
independente do Partido nas suas reivindicações mas sempre esbarravam em 
um grande obstáculo - Vargas - que nem os renovadores queriam afastar,, pois 
reconheciam nele o aglutinador do eleitorado mais diverso. "Deixemof ~ue o
Presidente passe''- diziam- .. depois, se possível, faremos um Partidou. 1 

Entre os trabalhistas que compunham esse grupo autêntico destacaram-se 
Alberto Pasqualini, Fernando Ferrari e Lúdo Bittencourt. No contexto de esgo
tamento do Estado Novo, em 1945. Ferrari ajudou a fundar o Partido Trabalhista 
Brasileiro ao qual se filiou. Em janeiro de 1947, elegeu-se deputado à Assembléia 
Constituinte do Rio Grande do Sul, onde atuou como relator da Ordem Econô· 
mica e social com a assessoria de Alberto Pasqualini, já reconhecido como um ~ 
dos mais importantes teórjcos trabalhistas. e de quem mais tarde se declararia 
discípulo.(171 Alberto Pasqualini, no final do Estado Novo, não se comprometeu 
com nenhuma corrente partidária, embora se mantivesse próximo tanto do novo 
Partido Libertador {entre 1935 e 1937 fQi vereador em Porto Alegre pelo PU -
quanto do PTB. Em 1946, decidiu ingressar no PTB convencido de que esse par
tido apresentava perspectivas reais de estruturação nacional, enquanto que a U
nião Social Brasileira (em novembro de 1945, Pasqualini havia lançado no teatro 
de São Pedro, em Porto A'egre, o manifesto de criação da USB) parecia destina
da a uma atuação regional.ne~ Lúcio Bittencourt, no final do Estado Novo, foi 
um ~os fundadores do PTB, _e'le?endo-se. em 1950, deputado federal por Minas 
Gerars na legenda desse Part1do. 19), 

Esses três elementos são considerados os mais proeminentes representan
tes do grupo dos "trabalhistas autênticos" que atuou no interior do PTB. Pas
qua1ini é tido, unanimimente, como o mais importante teórico do trabalhismo
brasileiro,, sendo respeitado, inclusive. por seus.adversários políticos, como Jua
rez Távora, líder do PDC( que a ele se referiu 13m suas memórias como " nobre e 
fdealista doutrinado r". {20J 

A atuaçào política dos trabalhistas autênticos tornou-se relevante após a 
Constituinte de 1946, quando passaram a elaborar uma série de trabalhos, apon
tando a direção para um traba~hismo mais independente. 

A outra tendência no interior do PTB foi a "pragmática getulista", de polf
ticos profissionais e alguns dissidentes do PSD, pejorativamente apelidados "fi· 
siológicos" por serem minados pelo empreguismo e pelo tráfico de influências. 
Segundo Fernando Henrique Cardoso, essa tendência predominou no PTB pau
lista. Segundo o mesmo autor, depois da dec1aração de il'egalidade do PCB dei
xou de existir competição entre os partidos traba1histas e o único partido que 
começara a organizar-se e a lançar bases junto ao operariado. o que tornou mais 
fácil uma política oportunista do;; partidos populares. Com o PC na ilegalidade, 
os outros partidos populares sabiam que o eleitorado que ·ele representava e so
bre o qual influía, acabaria por engrossar suas fileiras .. "Por outro lado, e este fa
tor deve ter pesado mais do que o anterior, havia interesses nacionais, no caso 
do PT8. que contrariavam as tendências favoráveis à constituição de um real -
partido de massas em São Paulo. O controle do trabaJhismo por Getúlio Vargas 
e depois por João Goulart. requeria na luta interna do PTB, uma secção paulista 
relativamente fraca" _t21) Essa vert.ente do Partido que predominou em São Pau-

(11i) FEARARI, Fernando Minha Campanha Rio de Janeiro. Ed. Gtobo. 1961 .• 
O~') ABREU, Alzira Alves de e BERLOCH, Israel. coord. op cit:.v.2. p. 1256. 
(tE:) Idem, ibidem. v. 3., p. 2612. 
{U) Idem, ibidem. v. 1., p. 396. 
(20) ldém, ibidem. v. 3., p. 2612. 
(211 CARDOSO, Ferna.111do Henrique. Partidos e Deputados em São Paulo (o voto e a re~ 

presernação popular). In: - CARDOSO, Fernando Henrrque e LAMOUNIER. Bolivar. 
Os partidos e as eleições no Brasil. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1975. p. 46. 
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acomodou-se muito mais nos quadros de um partido clientelístico do que um 
rtido de massas. O que Cardoso prétendeu demonstrar é que durante o perio
anterior à 1964, o sistema democrático representativo no Brasil não operou 

n, limitações. . 
Com a cassação do PCB, os comunistas passaram a expressar-se eleito-

1lente através dos partidos populares e dos que se auto-intitulavam ~·traba
rras". O sistema partidário, com Dutra funcionou muito controladamente face 
impugnações eleitorais, sob a acusação de qoe os candidatos mantinham li
;:ões com o PCB. O fato é que os partidos populares, em São Paulo. e nesse 
;o o PTB, foram incapazes de agrutinar estavelmente um eleitorado que pare
' disponivel, "e a emergência de lideranças que algo tinham de 'selvagens' -
medida em que irrompiam com a força de um protesto que vinha de baixo, 

as não definii3m formas de atuação capazes de garantir a co·ntinuidade dessas 
essões. ( ••. ) E nesse contexto de marginalização dos setores ideológicos que 
>deriam influenciar o comportamento das massas, do· populismo e da falência 
.utidária do trabalhismo por causa dos interesses de grupos que lutavam pelo 
mtrole nacional do PTB, que se desenvolveu o processo eleitoraf paulista. As 
sputas pela liderança interna do PTB a nível nacional e o dientefismo oportu
ístico de lideranças pouco comprometidas com os interesses políticos da massa 

de empregados e trabalhadores que o partido formalmente dizia representar, 
fragmentou o PTB paulista entre o personalismo e o prestígio de uns p·oucos lí
deres secundários•·.€2.2) Essa terceira ala, pragmática-getulista. que se utilizava 
do Partido objetivando apenas o "valor político" do mesmo sob o prisma de in
teresses políticos pessoais imediatistas. e que desvirtuaram o sentido do verda-
deiro trabalhismo, fez parte da história do PTB. · 

Retomando a questão da fundação do Partido, em 15 de dezembro de 1945 
foi realizada a primeira Convenção Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro 
quando foi aprovada sua Carta-Programa precedida por um "Manifesto aos 
Trabalhadores do Brasii".(23J 

O programa do Partido refletia visivelmente o comprometimento· do Parti· 
do com Vargas. Na análise e1aborada ao final do conteúdo programático do Par
tido, os trabalhistas justificam a vigência da Carta de 1937, em decorrência do 
momento histórico que vivia a sociedade brasil.eira, não obstante assinalem a in
viabilidade da manutenção de seus dispositivos autoritários. Homenageiam o 
Presidente Getúlio Vargas, comprometendo a seguir sempre "as normas politi· 
co-sociais, que ele com sua clàrividência implantou no País". 

Se o PTB foi um produto da exclusiva vontade e ação pessoal de Vargas é 
uma discussão que se torna inócua devido aos desencontros e contradições dos 
depoimentos de seus fundadores. Acreditamos que. independente da ação pes· 
soai de Vargas, o Partido foi criado em condições muito espedficas. A conjuntu
ra de meados dos anos 40- crise da ditadura e fim da Segunda Guerra Mundial 
- imprimiu a especificidade ao período de transição que não pode ser esquecida. 
I'. organização do sistema partidário. quando o Estado Novo não' tinha ainda es
gotado todas as suas forças, possibilitou a formação de um partido que, se por 
um lado não expressava uma oposição ao regime de exceção, por outro, tinha 

(22} Idem, ibidem. p. 46. 
{23) Os sign~tários da Ata da Conv~nção do Partido não nos foi de acesso. Obtivemos, 

pelo depo"mento prestado por José Gomes Ta.larico, alguns nomes que recordava. 
Al~m dos deputados que foram eleitos para o pl'eito de 1945 citou: Diocleciano de 
Holanda Cavalcanti, José Porffrio da Paz, Frota Moreíra6 l.aci Pereira Uma, Otactlio 
Negrão de Uma fque posteriormente aderiu ao PTN). Calixto Ribeiro Duane, Andrê 
Carrazoni, Luiz Augusto da Fra"ça. João Batista (o .. l.anmjeira.,, Presidente da Asso· 
ciação dos Marltimos, e lvete Vargas. Sobre a Carta-Programa ver Anexo l. 
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tendências progressistas, O PTB, em seu momento de formação, expressa con
tradições de uma conjuntura de transição. 

A Carta- Programa do Partido evidencia essas contradições. Se p.rioriza em 
seu conteúdo o trabathador não se opõe ao atrelamento do mesmo ao Estado. 

· Segundo Marco~des Filho, o programa do PTB que foi elaborado após 
uma convenção de legítimos representantes dos trabalhadores vindos de todos 
os Estados, e reunidos na capital federal, "consubstancia reivindicações que de
monstram o amadurecimento espiritual das classes trabalhadoras" J24} Ao anali· 
sar alguns pontos fundamentais do programa do Partido. Marcondes Filho afir
mava que ali estava contido "um grande espírito compreensivo do·s. nossos pro
blemas e a formação de uma grande consciência coletiva_::.<25J 

O ítem 3 do programa propunha "a representação política dos traba(hado
res por legítimos trabalhadores" .. Essa representação não significa, a nosso ver, 
limitar a representação do PTB aos elementos provenientes da massa operária. 
Contudo. fica-se surpreso aos constatar que a maioria dos deputados eleitos per· 
tenciam aos extratos mais efevados da sociedade brasileira. Neste sentido, en
tendemos que o PTB não se tornou o suporte de um novo pensamento político 
no Brasil. Nesse momento, em estreita colaboração com Vargas ele apenas re· 
produzia a polttica vigente. Mas, se comparado o PTB com os outros partidos -
formados em 1945, constatamos uma realidade inusitada na história da Repúbfi
ca, ou seja, a abertura de um espaço político atê então vetado aos trabalhadores, 
uma vez que o PCB desde sua fundação quase sempre esteve na ilegalidade. 

Convém ainda lembrar uma outra questão que julgamos pertinente. O Par
tido não aparece como algo absolutamente distinto da massa. São duas verten
tes que caminhavam alinhadas: uma, ou sej.a, o trabalhismo autêntico, ainda no 
campo da teória · e a outra, o trabalhismo oficial, ·no campo da prática. Atingires· 
sa ma.ssa, mesmo que com intenções diferentes, era o objetivo final de ambas. 

Consideramos mais importante aqui. colocar em evidência e submeter 
uma vez mais em questionamento a radical imagem pelega do Partido. Se os es
tatutos propunham a representação legítima e, na prática 'isso não ocorreu, essa 
ambigüidade imp·lica na articulação de três pontos-chaves na compreensão da 
organização do Partido. O primeiro ponto foi a manipulação estatal. o segundo a 
instabilidade desse mesmo Estado que buscava no trabalhador o apoio poHtico 
que tanto necessitava e o terceiro, a impotência dos trabalhadores e trabalhistas 
autênticos ,em viabilizar uma agremiação política absolutamente independente. 

Não é nossa intenção advogar a autenticidade do PTB. Porém deve ser 
ressaltada a importância do PTB no sistema político-partidário brasileiro que se 
estende até 1964. Não queremos insinuar de maneira alguma que o movimento 
trabalhista possa ser visto da mesma forma que o trabalhismo inglês, mas dese
nha-se aí uma participação ainda desconhecida nos centros da política nacional .. 

Voltemos ae ítem do Programa "Representação política dos trabalhadores 
por legítimos trabalhadores". Ao comentar tal ítem, Marcondes Fírho altera o 
sentido do texto resvalando para outra discussão .. Atribui à política sindical esta
belecida por Vargas a tarefa de assegurar as condições para o atendimento das 
reivindicações dos trabalhadores. Com isso ele escapa do cerne da questão para, 
disciplinadamente, justificar a política do governo. "A política sindical tem pro
porcionado ao governo o ensejo de melhor auscultar os interesses das classes 
trabalhadoras que, por meio dos representantes saídos do seu próprio seio, le
vou ao exame dos órgãos do governo suas necessidades e sugestões capazes de 

(24) DISCURSO de Marcondes Filho , Arquivo do CPOOCIFGV- ref. 45. 09112.00. Ver Ane
xo 111. 

(25) Idem, ibidem. 
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~eioná-las··J26) Registra assim placidamente o corporativismo do qual é 
pto reforçando o atrelamento ao Estado quando o "exame dos órgãos .do 
'funo" era preemente. 

Continuand& sua análise. Marccndes filho enumera alguns ítens do pro
ma referentes à educação, que objetivavam a melhoria do indice intelectual 
povo, e elogia cinicamente a falta de eficácia dos trabalhadores que não se 
Junham ao capitaL O ítem 18, "Melhor distribuição de riqueza, reconhecido 
capital o direito a um lucro com limite razoável'', revela uma certa timidez e 
:tturidade do Partido que parece não compreender a vital importãncia do tra· 
lho na produção. Marcondes prossegue em sua análise: "( ... ) O PTB não es· 
~ce, porém, que o verdadei ro interesse do país está numa linha de equivalên· 
entre os direitos do trabalho e do capital. O programa quer a legítima repre- · 
tação do trabalhador. Não exprime, entretanto, um desejo de prevalecimen
porque pleiteia ampliação da representação das classes em todos os órgãos 

3 interessam ao trabalho e ao capital, mas sem preponderância de qualquer 
es.· Esse pensamento, que consubstancia um princípio equivalente das forças 
produção, honra a inteligência do trabalhador brasileiro. Ele não quer de ma-
s, porém, ao mesmo tempo, não quer demais".(27t Tal concepção não exige 
Jita reflexão sobre a natureza do pensamento do Ministro do Trabalho que ao 
referir "ao verdadeiro interesse do país", nada mais faz que mascarar em in
esse geral o interesse particular das camadas beneficiárias do capitalismo. 

Na mesma linha de ani§lise, Marcondes coloca o PTB como partido de cen
o no quadro partidário. Estabelece a diferença rel:ativizando a posição do PTB, 
1 questão da participação nos 'lucros. com a esquerda que defende a extinção· 

capital privado. 
No que concerne à presença dos autênticos e ao seu pensamento não nos 

arece pertinente lhes atribuir uma posição de centro. 
Ainda sobre o item 19 ~~Participação equitativa dos t rabalhadores nos lu· 

cros das empresas ·que excedam ao justo limite de remuneração de capital"- O 
Ministro entendia que se o prfncipio de participação era1 comum. a medida dessa 
participação é que diferia dos outros Partidos já que o PTB tinha como ins_pira
ção a harmonia sociat.f28) Estas indicações. são, por certo, rápidas demais. mas 
desaguam não só na pouca agressividade do Partido como também na idéia de 
colaboração entre classes cristalizadas no decorreli' do Estado Novo. Por outro 
lado, a harmonia social 'não é uma insplraç.ão exclusiva do PTB, o PSD também 
estabelecia em seu programa "a defesa dos princípios contidos na Consolidação 
das Leis do Trabalho com o aprimoramento de seus dispositivos e adoação de 
medidas que foram concorrer para sua maior eficácia e a extensão de seus bene
fícios às atividades urbanas e rurais objetivando a efetiva e ~errnanente colabo
ração entre o capital e o trabalho no sentido da paz socia1".'2 1 

Finalizando a ~nálise da Carta-Programa do PTB, Marcondes FHho faz uma 
detalhada apreci,ação da composição social do Partido onde a categoria elite to· 
ma um sentido bem diferente do usual. Ou seja. no intuito de descaracterizar a 
luta de classes, a elite, para Marcondes Filho, seria aquele setor que na produção 
se destacava pela qualidade de seu trabalho, a "elite profissional". Paralelamen· 
te estava a "elite social'' que era formada pelos que '~demonstravam maior cons
ciência da solidariedade social e do bem coletivo". 

Essa era a percepção que o Ministro do Trabalho tinha em relação a ·pru
dêncta, se assim podemos afirmar, com que foi elaborada a Carta-Programa do 
PTB. 

(261 Idem, ibidem. 
(21) Idem, ibidem. 
(28) Idem, ibidem. 
(29) CARONE, Edgard. op. dt. p. 424. 
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Ainda na Carta-Programa, o PTB defende o direito de greve pacffica e dis
tingue entre greve legal e ifegal. Esse item, o entendemos como tipicamente • 
conservador, ou seja. a distinção entre greve legal e i11egal não seria feita pelos 
trabalhadores mas pela Justiça do Trabalho. _ 

Há de se considerar, porém, que o Estado Novo ainda não tinha desapare· 
cido e nem o PTB era um Partido de oposição ao regime. 

Portanto entende·se perfeitamente a moderação dos princípios que rege
ram sua Carta-Programa, Ou seja, alguns avanços como a autonomia sindical, a 
crítica ao totalitarismo, a distribuição da riqueza, etc. Apareceram, mas o con
teúdo contraditório revelar-se-ia na defesa dos princípios contidos na CLT, no 
';limite" quanto à distribuição da riqueza e até na eleição de Vargas como presi
dente de honra do Partido. Isso porém não invalida a força eleito-ral que o Parti
do demonstrou no pleito de dezembro de 1945 quando obteve 22 cadeiras. Pe
rante as 151 cadeiras do PSD e as 77 da UDN podem configurar como inexpres
sivas as vagas que foram preenchidas pelo PTB. 

A relevância dessa votação se evidência nos parâmetros de se·u real con
corrente, o PCB. que conseguiu apenas 14 cadeiras para deputados e uma para 
senador. Essa concorrência não era do desco,nhecimento dos membros do Par
tido. José Segadas Vianna- diretor geral do Departamento Nadonal do Traba
lho- em relatório enviado ao Ministro do Trabalho em outubro de 1945, fez al
guns prognósticos sobre a situação do PTB. No fundamento de tal relatório es· 
tava o temor da ameaça comunista e de uma .possrvel adesão dos trabal.hadores 
aos princípios da ditadura do proletariado. 

De outro ângulo, nos parece que Segadas Vianna tinha noção da potência 
da classe trabalhadora que poderia alcançar uma eficácia completamente nova 
no caso de ser ludibriada. 

Ainda no mesmo documento Segadas Vianna fez um levantamento da po
sição geral que o PTB tinha conqui·stado em diversos Estados. Fazia referência 
ao número de filiados. aproximadamente 40.000 nomes, e ressaltava o bom ní
vel intelectual de diversos trabalhadores no Distrito Federal, os nomes de elite 
que em São Paulo asseguraria brilhante representação, e os interesses do Gene
ral Outra em uma aproximação cõm os dirigentes do PTB. Para tal aproximação 
o Sr. Baeta Neves teria declarado que informaria ao General que os "trabalha· 
dores brasileiros só ouvem uma paJavra: a de Getúlto Vargas- de modo que se
ria inútil a ele, Baeta Neves, pensar em dar qualguer pala,vra de ordem aos tra
balhadores na questão de ordem presidenciai"~30l. 

(301 Senhor Ministro 

58 

Junto submeto a V. Exa. alguns informes sobre a situação do PTB emcertos estados. 
Fundado apenas com a força de um ideal, o PTB é inegavelmente uma grande força, 
devendo isso, sem dúvida, ao amparo que nos últimos tempos vem recebendo do 
Go.verno; mas é inegável, também. que muito cont1ribuiu para isso a e·xistência de 
uma nftida consciência trabalh ista no pafs, a certeza de que a massa, estando unida, 
representa uma força. 
Essa massa, como tive ocasHio de escrever a V. Exa,. em 27 de janeiro, ê fácil de ser 
'conduzida. Pode ir para o bem e pode pode ser levada para o mal; é preciso, entre
tanto, que sua orientação se faç;~ tendo como base à lealdade, coisa, aUás, que sempre 
norteou a ação do Presidente Getúlio Vargas. Essa orientação com lealdade foi a força 
que assegurou a vitalidade inicial ao PTB, ao tempo em que era incompreendido e até 
combatido. 
Noto que muitos interventores ainda permanecem com a mesma mentalidade dos po
llticos de outrora e supõem que lhes serã fácil manobrar os trabalhadores, sem perce
ber que hoje em dia essa massa operária já sabe o que quer e sabe querer, tanto qu~ 
vem para a rua, sob ameaças de tanques e metralhadoras, ·exprimir sua vontade. ~ 
preciso, por isso, que no exame do ambiente polftico~ na condução dos acontecimen
tos e de entendimentos interpartidários esteja presente raos interventores esse fato no-



É importante registrar que na primeira Convenção do PTB houve uma ci
são em seu grupo fundador tendo a facção de luts Augu~o de F.rança, do Sindi
cato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e secretário·geral do PTB, aban
donado o Partido. Essa divergência se deu pelas diversas posições existentes em 
relação ao nome a ser lançado pelo PTB para disputar o pleito de 1945'. Vargas 
recomendava que o Partido examinasse as possibilidades .de lançar uma candi
datura própria sugerindo os nomes de· João Neves da Fontoura e Osvaldo Ara~ 
nha enquanto Luís Augusto de França se manifestava a favor da candidatura do 
Genera' Outra, lançada pelo PSD. 

Após o golpe de 1945, o PTB, que apoiara a fórmula "Constituinte com Ge
túlio". ficou hesitante quanto à atitude a tomar face às ereições presidenciais. 
Três eram as alternativas propostas: abstenção, apoio a Dutra ou escolha de úm 
candidato próprio. O Diretório Nacional do Partido excluiu a hipótese da escolha 
de um candidato próprio e, pelo voto de 17 contra 13, decidiu·se pela abstenção. 
Esta última posição não foi aceita pelo grupo de Hugo Borghi, que iniciou uma 
çampanha junto aos diretórios estaduais convencendo-os de que a posição do 
Diretório Nacional era apenas uma recomendação e não uma definição. Vargas, 
apesar da grande •nsistência de Borghi para apoiar o candidato do PSD, resistia 
à idéia do apoio à candidatura Dutra e rançava um manifesto aos trabalhadores 
brasileiros concitando-os a apoiar o PTB e seus candidatos. Finalmente, após a 
mensagem enviada por Dutra ao PTB, assumindo compromissos com a Carta
Programa do Partido e prometendo esco~her seu Ministro do Trabalho em co
mum acordo com o PTB, Vargas divulgou outro manifesto ao povo brasileiro re· 
comandando como seu candidato o General Dutra. Advertia, f,orém, que no ca
so de não cumprimento da promessa colocar-se-ia contra ele.f 1) 

Essa posição de Vargas suscitou sérias divergências no seio do PTB po's 
Se·gadas Vianna e Baeta Neves manifestaram-se contra o apoio à candidatura 
Outra, alegando que a Comissão Executiva Nacional não fora consultada sobre o 
assunto. Passadas as eleições, Baeta Neves, na qualidade de presidente da Co
missão Executiva Nacional. enviou a Vargas um relatório justificando as restri-

vo na vida polrtica da Nação: o povo. Se desiludirmos o povo, isto é, os trabalhado
res, ele se conve,ncerã de que a democracia não pode existir enquanto os polfticos de 
elite pensarem em en9anar a massa. E então correremos o risco dessa massa se dirigir 
para o comunismo porque julganl que. nesta hipótese, os po1fticos serio desln.lrdos e 
governará a dasse proledria. 
Devemos ter em mente que os trabalhadores preferern fazer meia dtízia de deputados 
em todo o pa(s, conquistando as cadeiras independentemente, do que imaginar que 
tenham sido ludibriados num mal acordo. Por isso qualquer acordo tern de ser feito 
na base da lealdélde polftica para que possa ser defendido francamente pelo Partido. 
Arqui\l'o Marcondes Filho - CPDOC/Fundação Getúlio Vargas. Ref. A.MF 45. 1023/3 
(gritos meus), 

(31) ''Panido SociaJ Oemocr~tico. 'Rio de Janeiro, 22.XI.1945. Ao Partido Trabalhista Bra
sileiro. Prezados Senhores: Respondendo à consulta que me foi fei·ta, tenho o prazer 
de, com a presente, confirmar nossos entendimentos pelos quais, ficou assentado o 
seguinte: U quando eleito, escolherei, para Ministro do Trabalho de meu governo, 
pessoa de minha confiança, de comum acordo com o P.T.B. 2} O Ministério, com ex
ceção· das pastas militares será constutufdo por e~ementos dos Parti:dos que apeiam a 
minha candidatura, proporcionalmente ao número de votos que me forem concedidos 
pelos mesmos. 3) As lnterventorias serão distribu1das, também. na mesma proporção. 
4) Apoiarei o programa do Partido Trabalhista Brasileiro e procurarei fazer com que 
as justas aspirações dos 1rabalhadoresseiam postas em prática peto meu governo. 5} 
Reconheço as atuais leis trabalhistas e de amparo socia'l e procurarei melhorá-las e 
aperfeiçoar sua aplicação. Na certeza de que,. com estas garantias, os trabalhadores 
brasileiros ficarão perfeita mente amparados e no nrvel a que .fazem jus pela p·osição 
ocupada na nossa colelividade, vafho·me da oponunidade para expressar-vos os 
meus protestos de elevada estima e subida con.sideração#'. Carta ao candidato eurico 
Gaspar Dutra ao PTB. 
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ções da Comissão Executiva à candidatura Outra e denunciando as intrigas e 
manobras de Hugo Borghi durante a campanha eleitoral buscando o apoio a Du
tra à revelia da Comissão Executiva do Partido. Reafirmava, no mesmo docu
mento, sua fidelidade ao Getulismo defendendo·se dos boatos espa,hados por 
Borghi de que suas hesitações e as de Segada~ Vianna quanto ao nome de Dutra 
eram fruto da adesão de ambos à UDN. 

A luta inte·rna no PTB. a partir desse evento. permeou todo o ano de 1946 
até que Vargas, manifestando seu desgosto e preocupação pelo ''restabeleci
mento da harmonia e da di·sciplina", levou a Comissão Executiva Nacional nas 
mãos, então. do grupo de Hugo Borghi, a enviar às comissões executivas esta
duais a sua palavra de ordem: ''Disciplina e ooesão"J32~ 

Entendemos que minimizar o grau de influência de Vargas nas decisões do 
PTB é negar os fatos mas, em contrapartida, seria também uma negação dos fa
tos desconhecer as posições dos trabalhistas autênticos, embora tais conside~
ções extrapolem o pe.riodo por nós delimitado. Contudo, achamos importante 
tratar de algumas posições assumidas pelos trabalhistas autênticos em um pe-
ríodo post~eriar ao de nossa análise. · 

;,A morte do Presidente- sem que ninguém, entre os trabalhistas, desejas
se abrir fortes portas a tal pr·e1o- representou a princípio, caminho livre para as 
reformulações estatutárias".(3 I Essas palavras definem com exatidão o sentido 
do comprometimento do Partido com Vargas. A. ~ele cabia todas as decisões, era 
o senhor dos julgamentos, o chefe absoluto do PTB e sobretudo o inspirador 
máximo de suas diretrizes. Esses daaos justificam ao nosso ver a ausência de 
uma política mais agressiva do Partido. Ou ando grupos ~renovadores. como o de 
Atberto Pasqu~lini, lúcio Bittencourt e outros advogaram por reestruturações 
partidárias em bases democráticas, tinham seus projetos obs.taculizados pe~ 
lo "heliocentrismo'' do ditador. Segundo Ferrari, a efetivação de um programa, 
com uma ideologia que se constituísse na filosofia do trabalhismo ''crioulo~' era 
afastada pelo círculo de ferro que fora criado pelo ditador. que inibia qualquer 
iniciativa que visasse atribuir à agremiação uma administração colegiadaf34) Por 
outro lado, esse mesmo entrave não poderia ser de todo neutralizado já que os 
próprios renovadores reconheciam no Presidente a força aglutinadora do eleito
rado mais diverso. 

Tornara-se necessária uma estrutura racional, democrática, onde o Partido 
estivesse efetivamente preparado para o debate dos grandes problemas popula
res. Nesse caso, haveria uma decisiva influência do PTB no processo politico-so
cial do País. A adoção de tais medidas dariam um futuro seguro para o traba
lhismo no País, caso contrário, e muito provavelmente, o Partido desaparecia ou 
não teria a expressão política necessária nos centros de decisão. 

Ferrar i reconhecia dup~amente o caráter dá- identificação de Vargas com o 
trabalhismo. Nessa perspectiva, ele entendia' que o Partido surgido no bojo da 
crise do Estado Novo não foi patrocinadco por Vargas a partir de um programa 
próprio e definido senão çom o interese primeiro de agregar, como um grande 
embrião para o futuro; as tendências progressistas ou socialistas. !'Foi como que 
uma tentativa inorg.ãnica, improvisada, que visava resultados remotos e não 
imediatos. De qualquer maneira,. a extraordinári~ re.ceptividade ·que a . nova 
agremi,ação partidária encontrou no pova ·consagrou-.a definitivamente nos ru-
mos politicos do País" _{351 . . . - • · 

(32) ABREU. Alzira Alves e 8El0CH, ls.rael. op. ciL v. 3., ·p. 2601 • . 
(33) FEARARI, Fernando. op. ciL 
(34) Idem, ibidem. . t . . ,!1' 

. " .. 
(35) .ldem., ibidem • 

. 
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Não se pode desconhecer também, que além de agregar tais tendências, 
Vargas não abria mão de preservaçâo do acervo da legislação trabalhista. A idéia 
de um partido popular náo esteve exp1ícita em seus discursos até 1944, mas as 
desilusões ao término do período (1945) o teriam feito compreender que lhe fal
tava um partido, de tendências progressistas e socializante, que formasse o 
grande exército político para seu apoio e para a defesa das reivindicações maio
res dos proletariado. Foi nessa época que forças sociais o teriam impelido, de 
improviso, para a arremetida.f36l 
. Nota~se que Fernando Ferrari, gaúcho, lfder do PTB em 1955, fundador. 

em 1962, do Movimento Trabalhista Renovador, percebia claramente a origem 
do PTB e também a origem das posições de poder ocupadas pelos elementos 
mais afeitos à política de Vargas. Alistou-se ao PTB em 1945 e via nesta agre
miação o grande repositário de seus ídeais e também o instrumento adequado e 
capaz para a -realização de um programa de justiça social e da preservação do 
respeito entre os homens. Após o ano de 1956, assumiu uma atitude mais radi
cal propondo uma definrção mais firme do Partido quanto às suas linhas ideol<). 
gicas, quanto ao assentamento de princípios que f'!Orteassem sua politica, quan
to à sua estrutura técnica e sobretudo "quanto à defesa de um programa que 
consubstanciasse os interesses mais altos e legitimas da Na~ão, da economia do 
País, e das reivindkações e direitos da classe trabalhadora".< 7t 

Ferrarl não negava em momento algum a importância de Vargas- ,.notá
vel criador do ideário trabalhista'' - mas entendia que o PTB ansiava por outros 
e novos caminhos que o traçado por Vargas. Mantinha-se porém, a psicologia 
dos "donos", estes, indiferentes aos prob,emas maiores que eram os do opera
riado brasileiro. Não cuidavam da real ização de uma obra de mérito onde as
portas fossem efetivamente abertas aos trabalhadores. Nesse sentido os "donos 
da memória", "donos da herança de Vargas" r "donos do processo trabalhistas" 
demonstravam a mais total inoperância na tarefa de minimizar o sofrimento da
classe trabalhadora. "O que há. realmente, é uma antinomia crescente, ~afun
da, entre o damor das massas e a nossa incipiente armadura partidária".< ) 

E foi na busca de um trabalhismo brasileiro autêntico que lançou- como 
um dos fundadores- o Movimento Trabalhista Renovador. 

Alberto Pasqualíni, correligionário de Ferrari, foi um dos maiores expoen
tes do trabalhismo no Brasil. Examinando a questão do capitalismo, considerava 
que por ser o Brasil um país pré-capitalista, pré-industrial, a iniciativa privada era 
essencial para o desenvolvimento da economia. Acreditava que a socialização
dos meios de produção. expressão concreta do comunismo, seria absolutamente 
inviável para nosso país. Entretanto, fazia uma distinção de duas formas de capi· 
talismo: o individualista e o soJidarista. O primeiro, o da luta pela dominação, pe
lo ganho sem limite, sem escrúpulos. Nesse capitalismo não há lugar para a éti
ca. O pensamento que o norteia está voltado exclusivamente para o-lucro, para a 
acumulação ilimitada de riquezas onde a miséria é considerada uma mera conti
gência da natureza. O segundo é aquele que se inspira nos princípios da coope
ração e da solidariedade social. Nessa medida, trabalhismo e capitalismo solidá
rio são expressões equivalentes. A luta de classe é substituída pela solidariedade 
entre as classes. Essa solidariedade, segundo Pasqualini, extrapolao limite das 
palavras para se efetivar em realizações que resolvam os problemas sociais, res
saltando o primado do trabalho na produção da riqueza. Afirmava ainda, que a~ 
grande meta do PTB residia na criação de uma mentalidade social onde o traba
lhista se definiria mais pela r:nent~lidade do que pela P!ofissão. 

~36) Idem, ibidem. 
~31) Idem, ibidem. 
t38) Idem, ibidem. 
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O sistema devia ser o de cooperação social onde as relações entre o capital 
e o trabalho fossem reguladas por uma "legislação justa" que tivesse na devida 
conta o esforço e a cooP.eração do trabalhador na produção dos bens que for
mam a riqueza nacional.(3g) Cons.iderava o "organismo social como um todo so
lidário que só se poderá manter -em posição estável como o aplainamento das 
desigualdades sociais, não devendo, por isso, a riqueza acumular-se apenas em 
alguns pontos para não comprometer o equilíbrio de todo o sistema"J40~ Nesse 
particular, ainda partindo dos princípios da solidariedade social. entendia que a 
criação da riqueza não bastava sem haver sua devida distribuição. O dever de -
contribuir se impunha, aos que tinham demais. para resolver os problemas dos 
que tinham de menos. 

Ora, se na dinâmica da economia o consumo se instala como prioridad~, 
subjacente deveria estar a idéia de melhorar as condições de vida dos trabalha
dores, ampliando, conseqüentemente o mercado consumidor. Nesse sentido, a 
descentralização do poder de, consumo aceleraria o ritmo do processo econômi
co, gerando uma maior produção da riqueza. Na concepção de Pasqualini. o Es
tado seria o sistema central da distribuição justa da riqueza o que incorreria, in
dubitavetment~, na própria estabilidade do organismo social. Este seria o ponto 
central para onde converg,eria toda a ação do verdadeiro trabalhismo. 

Pasqualini elaborou suas críticas em relação ao PTB,(41l ressaltando que o 
Partido nasceu com os defeitos de origem de grande parte dos demais partidos 
nacionais. Quanto ,à legislação social, Pasqualiní a atribuía a uma "sábia outor
ga" do governo, dada as condições dos trbalhadores brasileiros que se encon
travam impossibilitados de se organizarem politicamente pra essa conquista. 

Contraditoriamente, ao criticar o Progra!J"la do PTB, considerava suas. pro~ 
posições vagas e tímidas, residindo sua maior preocupação mais na preservação 
das uconquistas de legislação trabalhista" do que em novos avanços. Pelo que 
foi dito· acima, o PTBt como partido trabalhista, tinha por obrigação "fazer a his-

(39) PASQUALINf, Alberto .... Bases e sugestões para uma poUtica social ... Rio de Janeiro_ 
Edição Globo, p. 40. 

C40.~ Idem, ibidem, 
(41) "Um partido poHtico pressupõe determinados objetivos, um conjunto de princrpios 

que ideologicamente os justificam e uma série de soluções que exprimem a forma de 
sua concretização. É. uma agremiação de homens livres em torno de um ideal"( ... ~ 
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A função de um partido é trfplice: doutrinária, eleitoral e polftica. A primeira se exerce 
pela difusão e propaganda das idéias partidárias especificas e, conseqüentemente, 

·pela transmissão ao maior número da convicção partidária; a segunda pelo voto nas 
eleições; a terceira, pela objetivação das idéias e soluções através do mecanismo 

. constitucional do Estado, isto é, pela ação parlamentar e administrativa dos represen
tantes do partido nos órgãos dos poderes legislativos e executivo." 
'"Toda a ação partidária · deve, pois, encontrar a sua fonte' de inspiração nos objetivos, 
nos princfpios e nas soluções do programa partidário". 
"O planejamento da ação para: a consecução dos objetivos representará a diretriz ou 
orientação partidária; as diferentes posições ou atitudes em consonância com essa 
orientação, formarão a linha polftica do partido". 
"Os partidos poffticos são peças necess~rias do regime democr~tico e só podem fun
cionar nesse regime'".( ••• ) 
"A liberdade e a igualdade polftica já se consideram conquistas do mundo democráti
co (salvo, naturalmente, nos palses em que a democracia é apenas uma ficção~. O que 
agora o homem procura é. senão a igualdade, pelo menos a justiça social e a organi
zação da economia tendo em vista esse objetivo".( •• .) 
"A função dos lfderes deve ser guiar e educar a massa partidária â luz de uma idéia e 
de uma doutrina, esclarecê-la, 'politizã·'a', isto é, pwporciornar-lhe condições dera· 
ciocrnio polhico e da autodeterminação. Isto é sobretudo necessário flo's pafsess mais 
atrasados em que o povo não atingiu ainda certo ntvel de instrução e c,eno grau de 
cultura", Idem, ibidem. 



tória" e nunca se posicionar em atitude estática de contemplação do passado. 
Criticava a atitude de vários elementos no interior do Partido, que a seu ver, não 
militavam com os mesmos objetivos e não estavam integrados no espírito de 
uma mesma idéia social. Atribuía essa heterogeneidade e a falta de coesão in
tema ao curtõ espaço de tempo entre o pe.ríodo dí'tatorial e o reinício das ativi
dades democráticas. rnsistial portanto~ na definição da doutrina trabalhista e na 
revisão do conteúdo de seu programa no sentido de atualização, objetividade e 
consistência. 

No nosso entender. O PTB só tomou novos rumos quando Vargas deixou 
de ser a sin1tese real de sua e'Xistência. No entanto, é preciso distinguir dois mo· 
mentos na atuação do Partido: 1~) Um Partido articulado com Vargas (1945); 2~) 
Um PTB mais autêntico, mas ainda limitado por Vargas (até 1950). O PTB foi um 
partido id~logicamente ambíguo. Se ao seu imobilismo em 1945 corresponde o 
comprometimento com Vargas, posições assumidas nos trabalhos da Constituin
te, em especial, nas discussões no Plenário, atestarão a sua gradativa emancipa
ção da imagem e dos preceitos do ditador. 

Cumpre também apontar que em um contexto de transição pacifica, per
meada pela permanência de estruturas corporativas, acreditar na combinação 
oposição-liberal + movimento operário livre seria tomar uma posição ingênua. 
Desenvolvendo ainda nosso raciocínio, sem o aparelho sindical, montado no 
pós-30. o PTB não teria uma base urbano-industrial e estaria fadado ao fracasso. 
Se o PTB, em 1945, não foi o que deveria ter sido, ele foi o que tinha de ser: um 
partido de manobra poHtica, sem consistência, pela falta de uma prática política 
na luta contra o sistema de dominação, em especial contra os mecanismos de 
coerção usados contra a classe trabalhadora. O PTB não foi, no contexto de sua 
criação, um partido de esquerda. Segundo Vargas, o PTB não "é um partido so· 
cialista, é sociaHzante. Destina-se a marchar sempre em direção à melhoria social 
do trabalhador"'.f42J O Partido cumpre~ o papel de compromisso com a ordem 
recém-estabelecida. Novos rumos ficaram parar o futuro quando aqueles que 
chamamos de "autênticos .. fi:zeram suas críticas ao Partido embora jamais te
nham conseguido renegar a figura de Getúlio Vargas. 

Desta forma, as injunções políticas do momento e as origens do PTB nos 
levam a acreditar que.- respeitando a pouca maturidade do Partido- sob a -
bandeira do trabalhismo, expressava-se uma política pouco combativa para 
permitir a integraçao das massas, liberando-as da legislação tutelar herdada do 
Estado Novo. 

Estamos de pleno acordo com Maria do Carmo Campello de Souza quan· 
do afirma que "o grau em que um partido é 'representativo' de uma classe, -
quando focalizado não somente em termos difusos de identificação simbólica, 
mas concretamente como empenho e como capacidade de converter os interes
ses gerais dessa classe em poUticas especfficas, depende portanto da própria au
tonomia do partido e do sistema partidário, a qual irá determinar as condições 
especificamente políticas da atuação dos membros do partido, e em particular o 
sistema de alianças a que, em maior ou menor grau, eles se verão sempre obri
gados".l43J Ainda acompanhando o argumento da autora, é a classe organilada 
que determina a ação de seus delegados; quando evidenciada uma atuação con~ 
trária aos interesses da mesma poderão esses delegados ser desautorizados. 

O PTB foi um partido organizado para a classe trabalhadora; quanto à au· 
tenticidade da representação, a classe é que deveria cumprir a função organiza-

(42) Cf. PEIXOTO, Afzira Vargas do Amaral. op. cit. p. 17. 
(43) SOUZA, Maria do Carmo Campello de·. op. cit. p. 50. 

63 



tória do Partido. Enfim, o PTB não foi criada pelaclassetrabalhadora. Estaques· 
tão se constitui muito séria peta complexidade da interação indispensável Parti
do-classe, na sua inserção no sitema partidário e. este úitim.o, condicionado à es
trutura do Estado. Com efeito. um partido trabafhista. como foi O· PTB, gestado 
em uma -ditadura é, sem dúvida, articulado naS; perspectivas valorativas do Esta~ 
do e não da classe trabalhadora. 
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