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Resumo 

 

A participação do Partido dos Trabalhadores (PT) na história política do município de 

Angra dos Reis, localizado no Estado do Rio de Janeiro, chama a atenção por sua atuação no 

município ao longo da história Democrática recente. O Partido conseguiu eleger quatro 

prefeitos e uma quantidade considerável de vereadores desde o início do período de 

redemocratização do país no período pós ditadura militar (1964-1985). A Prefeitura de Angra 

atualmente (gestão 2013-2016) é comandada pelo PT, tendo como gestora a prefeita Conceição 

Rabha, a primeira mulher eleita prefeita no município. O Partido dos Trabalhadores também já 

comandou Angra dos Reis em outros três momentos; de 1989 a 1992, com Neirobis Nagae, de 

1993 a 1996, com Luiz Sérgio Nóbrega, e de 1997 a 2000, com José Marcos Castilho. O 

presente trabalho monográfico busca responder a seguinte pergunta: qual o papel 

desempenhado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) na história política da cidade de Angra dos 

Reis-RJ após o processo de redemocratização do Brasil e quais as características mais 

marcantes destas gestões, no que diz respeito a construção de uma agenda de políticas públicas 

para o município? Para isso, a metodologia utilizada foi de cunho qualitativa, tendo sido 

realizada uma revisão da bibliografia relativa ao tema, analisados documentos da Justiça 

Eleitoral e da secretaria do diretório do Partido dos Trabalhadores no município e realizadas 

entrevistadas em profundidade com filiados do PT que exerceram participação relevante na 

construção da história da organização.  

 

PALAVRAS-CHAVE: 1) Angra dos Reis; 2) Partidos Políticos; 3) Partido dos Trabalhadores; 

4) Redemocratização 

  



 

Abstract 

 

The participation of the Workers’ Party (PT) in the political history of the municipality of Angra 

dos Reis, located in the State of Rio de Janeiro, draws attention to its performance in the 

municipality throughout the recent Democratic history. The party was able to elect four mayors 

and a considerable number of councilmen from the beginning of the period of redemocratization 

of the country in the period after military dictatorship (1964-1985). The Municipality of Angra 

currently (management 2013-2016) is commanded by the PT, having as manager the mayor 

Conceição Rabha, the first woman elected mayor in the city. The Workers Party has also 

commanded Angra dos Reis in three other moments; From 1989 to 1992, with Neirobis Nagae, 

from 1993 to 1996, with Luiz Sérgio Nóbrega, and from 1997 to 2000, with José Marcos 

Castilho. This paper seeks to answer the following question: what role did the Workers' Party 

(PT) play in the political history of the city of Angra dos Reis-RJ after the process of 

redemocratization in Brazil and what are the Does it concern the construction of a public policy 

agenda for the municipality? For that, a review of the specific bibliography was carried out, 

documents of the Electoral Justice and of the secretariat of the directory of the Workers' Party 

in the municipality were analyzed and in-depth interviews were carried out with members of 

the PT who played a relevant role in the organization's history. 

 

KEY WORDS: 1) Angra dos Reis; 2) political parties; 3) Workers Party; 

4) Redemocratization. 
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1.  INTRODUÇÃO 

O presente trabalho monográfico busca responder a seguinte pergunta: qual o papel 

desempenhado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) na história política da cidade de Angra dos 

Reis-RJ após o processo de redemocratização do Brasil e quais as características mais 

marcantes destas gestões, no que diz respeito a construção de uma agenda de políticas públicas 

para o município?  

A participação do Partido dos Trabalhadores (PT) na história política do município de 

Angra dos Reis, que fica no Estado do Rio de Janeiro, chama a atenção por sua atuação no 

município na história democrática recente. O Partido conseguiu eleger quatro prefeitos e uma 

quantidade considerável de vereadores desde o início do período de redemocratização do país 

no período pós ditadura militar (1964-1985). 

A Prefeitura de Angra atualmente (gestão 2013-2016) é comandada pelo PT, tendo 

como gestora a prefeita Conceição Rabha, a primeira mulher eleita prefeita no município. O 

Partido dos Trabalhadores também já comandou Angra dos Reis em outros três momentos; de 

1989 a 1992, com Neirobis Nagae; de 1993 a 1996, com Luiz Sérgio Nóbrega; e de 1997 a 

2000, com José Marcos Castilho. O partido saiu derrotado nas eleições de 2000, com Maria do 

Carmo Aguiar, a Lia, e em 2004 e 2008, com Conceição Rabha. 

A criação do PT, tanto em Angra dos Reis quanto no cenário nacional, estava pautada 

em promover a ascensão do trabalhador e de diversos movimentos sociais à participação no 

espaço político, buscando reorganizar os padrões de como se organizam os partidos políticos 

no Brasil. A ideia central no momento temporal da criação do partido em todo o país era fazer 

com quem o novo partido levasse as demandas e anseios das classes populares às instituições 

políticas.  

A repressão política em que se encontrava o Estado Brasileiro acabou refletindo 

diretamente no cenário Político Angrense, pois o Regime Militar Ditatorial transformou o 

município em área de segurança nacional por conta do projeto de construção do Central Nuclear 

Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), onde foram inauguradas em 1982 a Usina Nuclear Angra 

1 e em 2001 a unidade Angra 2. Nesse contexto de diminuição dos direitos políticos e repressão 

da Ditadura Militar, buscou-se reunir dados e conteúdo para responder a pergunta de pesquisa 

que baseia a produção deste trabalho monográfico.  
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Com o objetivo de construir a contextualização da história do Partido dos Trabalhadores 

(PT) no município de Angra dos Reis, no período pós ditadura militar, a presente pesquisa teve 

como objetivos iniciais o levantamento de informações sobre a história do diretório municipal 

do Partido dos Trabalhadores em Angra dos Reis, a elaboração de um mapeamento da 

performance eleitoral do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais, a identificação das 

coalizões eleitorais e de governo construídas pelo PT no período temporal estudado e o 

mapeamento das áreas que foram prioritárias nas políticas públicas implementadas pelas 

gestões do Partido dos Trabalhadores 

 A pesquisa científica proposta para essa monografia busca, em linhas gerais, criar um 

marco referencial introdutório que conte a história da participação política do Partido dos 

Trabalhadores no município de Angra dos Reis. Essa ideia acabou se consolidando com o passar 

do tempo, pois não se encontrou nenhuma pesquisa científica que tenha sido realizada com esse 

objetivo. Com base nisso, a proposta que deu origem à essa monografia busca contribuir ainda 

que de forma inicial, com a produção de um conteúdo bibliográfico que sirva para fundamentar 

pesquisas futuras sobre a história política de Angra dos Reis, tendo em vista que a história do 

Partido dos Trabalhadores se funde, em diversos momentos, com a história do município e com 

a história da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. 

Para o desenvolvimento da presente monografia foi utilizada uma combinação de 

diversos recursos metodológicos e científicos. O trabalho foi iniciado com uma revisão da 

bibliografia especifica sobre partidos políticos, para que a temática seja contextualizada e 

fundamentada, principalmente no que diz respeito a construção do partido em âmbito nacional. 

Em seguida o planejamento previa o levantamento de documentos dos cartórios eleitorais do 

município de Angra dos Reis (116ª Zona Eleitoral e da 147ª Zona Eleitoral), do Tribunal 

Regional Eleitoral (TRE-RJ), com o objetivo de traçar uma linha cronológica da participação 

do Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições em Angra dos Reis. Como os cartórios não 

possuem mais em seus arquivos os dados e documentos referentes às eleições municipais das 

décadas de 80 e 90, assim também como parte significativa dos dados relativos aos pleitos de 

2000, 2004 e 2008, a pesquisa teve que sofrer alterações. Parte dos dados dos resultados das 

eleições foram obtidos no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)1, parte no Setor de Dados 

                                                           

1 Disponível em:  <http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-anos-anteriores>. Acessado 

em: 22/11/2016. 
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Históricos, do Tribunal Regional Eleitoral, parte no arquivo do Diretório Municipal do Partido 

dos Trabalhadores de Angra dos Reis e parte na Biblioteca Municipal Professor Guilherme 

Briggs, onde também foram consultados os arquivos de jornais e revistas para que fossem 

retirada as figuras das capas dos jornais que ilustram este trabalho. A monografia também 

passou pela fase metodológica de análise de documentos da secretaria do diretório do Partido 

dos Trabalhadores e a realização das entrevistadas em profundidade com filiados do PT que 

tivessem exercido alguma participação relevante na construção da história da organização. O 

trabalho foi concluído com a interpretação dos dados coletados e a produção bibliográfica com 

o resultado final da pesquisa.  

 Na presente monografia optou-se por não se desenvolver uma hipótese. Isso se deve ao 

fato de que a mesma se propõem a ser uma tentativa de reconstrução histórica e seu 

planejamento esteve pautado no trabalho em documentos e entrevistas, onde pode-se dar foco 

e maior concentração de esforços no desenvolvimento dos objetivos mencionados 

anteriormente. 

 A produção da presente monografia foi estruturada em três capítulos, sendo inicialmente 

desenvolvido uma contextualização teórica e histórica da criação do Partido dos Trabalhadores 

em âmbito nacional, perpassando sobre os principais atores que influenciaram o processo, tais 

como as lideranças sindicais, políticos do MDB, a esquerda comunista, intelectuais da 

academia, a igreja católica e os movimentos sociais. No segundo capítulo é abordado o processo 

de construção do Partido dos Trabalhadores em âmbito municipal, onde foi dado foco a 

contextualização do cenário de fundo da criação, abordando as grandes transformações que o 

município passou durante o desenrolar dos anos até o fim da Ditadura Militar e início do período 

de redemocratização. Nesse momento também foram apontados os principais atores socais que 

contribuíram para a criação do partido em Angra dos Reis e feita a narrativa dos três mandatos 

da legenda a frente da Prefeitura Municipal de Angra, sob a ótica dos atores que participaram 

do processo. No terceiro capitulo foi feita a compilação e interpretação dos resultados das 

eleições municipais desde a primeira realizado após o final da Ditadura Militar, em 1985, em 

que se buscou elaborar um mapeamento da performance eleitoral do Partido dos Trabalhadores 

nas eleições municipais.  

Para o melhor desenvolvimento dos capítulos 2 e 3, a pesquisa recebeu um recorte, em 

que foi necessária a retirada do planejamento inicial da abordagem sobre os mandatos 

legislativos do Partido dos Trabalhadores em Angra dos Reis. Isso foi necessário para viabilizar 
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tecnicamente a produção do trabalho, pois os dois cartórios eleitorais no município, o TSE e o 

TRE não dispõem de todos os dados sobre os resultados das eleições proporcionais e não 

haveria tempo hábil para a localização de todos os ex-vereadores eleitos pela sigla para a 

execução das entrevistas de profundidade. Também se optou por não realizar o levantamento 

sobre as coalizões eleitorais e de governo construídas pelo Partido dos Trabalhadores no 

período temporal estudado, pois não foi realizado o devido arquivamento da documentação 

relativa aos respectivos pleitos nos cartórios das Zonas Eleitorais de Angra dos Reis e foram 

considerados inconsistentes os dados colhidos nas entrevistas. 

O trabalho é finalizado com uma breve análise qualitativa a partir dos dados que foram 

coletados e serão expostos no decorrer das próximas páginas, onde veremos como os 

movimentos sociais que eram excluídos da participação política puderam exercer papel de 

protagonismo no município de Angra dos Reis ao fundar o Partido dos Trabalhadores.  
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2. CAPÍTULO 1 – Debate Teórico e História 

 Nesse capítulo tenho o objetivo de traçar uma síntese sobre a história do Partido dos 

Trabalhadores (PT) em nível nacional. Para isso, tentarei fazer um balanço do conteúdo 

encontrado em livros, artigos e sites institucionais, que apresentam diversos ponto de vista sobre 

a contextualização histórica, política e social do PT.  

 As principais autoras que abordam as origens do Partido dos Trabalhadores são Rachel 

Meneguello, que em 1989 escreveu ‘PT: A formação de um partido - 1979-1982’, e Margaret 

Keck, que em 1991 escreveu ‘PT, A lógica da diferença. O Partido dos Trabalhadores na 

construção da Democracia brasileira’. Essas duas obras desde então têm sido a base para a 

maioria da produção bibliográfica2 que aborda o Partido dos Trabalhadores, em seus mais 

amplos assuntos, por terem alcançado êxito na difícil tarefa de sintetizar a história do partido. 

 Como o foco deste trabalho desde o seu projeto é abordar a construção histórica do Partido 

dos Trabalhadores em nível local, é inevitável que os trabalhos de Meneguello e Keck também 

sejam utilizados como alicerce para a produção desta monografia. Em paralelo, busco também 

introduzir a evolução da produção bibliográfica sobre o partido, abordando, por exemplo, as 

transformações do partido com o passar do tempo e as perspectivas para o futuro. 

2.1. Criação do PT 

 Oficialmente o Partido dos Trabalhadores tem o seu primeiro registro no Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), de caráter provisório, no dia 22 de outubro de 1980, requerido por seu 

então presidente nacional, o sindicalista Luís Inácio da Silva, sob o protocolo nº 3.713/80. Esse 

procedimento administrativo gerou o Processo de Registro nº. 35, que recebeu deferimento na 

sessão da Corte realizada no dia 1º de dezembro de 1980, publicada no Diário da Justiça de 29 

abril de 1981 

 O pedido de Registro Definitivo recebeu o protocolo nº. 3734/81, que gerou o Processo 

de Registro nº. 43, e recebeu deferimento na sessão realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral 

no dia 11 de fevereiro de 1982, dando origem à Resolução/TSE nº. 11.165, que foi publicada 

no Diário da Justiça do dia 18 de março de 1982. 

                                                           

2 Tais como Rodrigues (1989), Samuels (2004 e 2008), Menegozzo (2013), Kinzo (2004), Terron e Soares 

(2010), Amaral (2011), entre outros.  
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 Administrativamente esses dois procedimentos deram legalmente vida ao Partido dos 

Trabalhadores, que viria a se tornar um dos partidos mais influentes da nossa 

contemporaneidade e que promoveria uma indiscutível transformação social no Brasil nos anos 

em que o seu presidente fundador, que se transformaria em Luís Inácio Lula da Silva, e Dilma 

Vana Rousseff, ocupara o cargo de presidente da República Federativa do Brasil. 

 Contudo resumir a criação do Partido dos Trabalhadores a apenas esses dois 

procedimentos seria uma afronta a pujança política e a importância história da criação do PT 

para o contexto da redemocratização política brasileira.  

2.2. Contextualização histórica 

 O PT surge durante o processo de Redemocratização que sucedeu a Ditadura Militar 

(1964-1985). A cientista política Soraia Vieira, em sua tese de doutorado no Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos (IESP), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), aponta que o 

processo de abertura política que resultou no início da redemocratização brasileira foi dividido 

em dois momentos (VIEIRA, 2012-53): 

A abertura política brasileira foi marcada por duas fases: a primeira vai de 1974 à 

1979, governo do general Ernesto Geisel, e a segunda fase tem início em 1979, quando 

assume a presidência o general Figueiredo, e termina em 1985 quando Sarney assume 

a Presidência da República, empossado em decorrência da doença e morte de 

Tancredo Neves, que havia sido eleito no Colégio Eleitoral, como o primeiro 

presidente civil do Brasil. 

 Segundo a autora, o General Ernesto Geisel projetava uma abertura política “lenta, 

gradual e segura”. Isso acabou resultando no processo de abertura política mais longo daquele 

período, se comparado a outros países do cenário latino-americano. Ao todo, o processo em sua 

totalidade durou 21 anos, desde o seu início à solenidade de posse do primeiro presidente civil 

eleito diretamente. 

 O Partido dos Trabalhadores (PT) surge nesse contexto, juntamente com outros cinco 

partidos; o Partido Democrático Social (PDS), o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), o Partido Popular (PP), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido 

Democrática Trabalhista (PDT), após o Regime Militar abolir o bipartidarismo por meio da 

Reforma Partidária em 1979 e permitir, ainda de maneira controlada, o multipartidarismo 

(MENEGUELLO, 1989). 
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 A criação do PT, segundo Meneguello (1989), estava baseada principalmente na 

supressão da ‘marginalização política’ em que viviam o operariado industrial e os mais diversos 

tipos de movimentos sociais. Ele resultou no reordenamento das “forças políticas”, promovendo 

uma “ruptura com os padrões de organização partidária” que existiam até então no Brasil, e 

estando embasado nos movimentos sociais e com um plano de atuação diretamente pautado nas 

“lutas populares”. 

 Meneguello apontou ainda três motivos pelos quais o partido se destacava dos outros 

cinco que surgiram após a reforma partidária: a sua origem, pelo fato de o partido ter surgido 

dos movimentos sociais, principalmente do ‘novo sindicalismo’; a sua organização e 

funcionamento interno, pelo partido dar maior importância à organização da sua base social do 

que às disputas eleitorais; e a sua proposta política, que buscava inserir no cenário político 

brasileiro as classe sociais até então marginalizadas pelo Regime Militar. 

2.3. A origem 

 O Partido dos Trabalhadores (PT) surgiu da organização política de diversos movimentos 

sociais, principalmente dos operários que trabalhavam no moderno parque industrial do ABC 

Paulista, dos trabalhadores dos grandes centros urbanos e de uma parcela de intelectuais que 

não compactuava com o modo como se fazia política no final dos anos 70 e início dos anos 80 

(MENEGUELLO 1989). 

 Nesse momento o município de São Bernardo do Campo se tornou o grande centro da 

luta sindical nos anos 1978, 1979 e 1980, quando foram organizadas grandes greves que 

reivindicavam melhorias nas condições de trabalho nas indústrias metalúrgicas, que acabaram 

ganhando grande repercussão e destaque nacional, por afrontar o poder autoritário do Estado, 

então controlado pelos militares, na busca por direitos trabalhistas, como o direito de fazer greve 

e de se manifestar livremente. 

As greves que se seguiram nos anos de 1979 e 1980, propagadas para outras regiões 

e outras categorias, foram fundamentais para que o novo sindicalismo adquirisse o 

papel de força política. Tais Greves, ao combinar a reivindicação pela transformação 

do sistema de relações de trabalho e a demanda pela democratização do sistema 

político, atingiram elementos novos no cenário de luta político-sindical, que tinham 

como ponto comum o sentimento antiautoritário, fundado nos então quinze anos de 

regime militar. (MENEGUELLO 1989-46). 



16 

 

 O movimento sindical passou a ser modelo de como afrontar um regime político 

autoritário na luta por direitos e inspirou outros movimentos sociais a se unificarem na luta 

comum pela volta de um regime político democrático. O grupo até então reconhecido como 

novo sindicalismo, recebeu de outros movimentos sociais a “integração de demandas 

econômicas, sociais e políticas” contra o autoritarismo do regime militar, dando origem à uma 

expectativa para a criação de uma unidade partidária. 

 O PT, segundo a ótica de Meneguello, nasce então sob duas dimensões específicas: “a 

primeira diz respeito à ampliação do campo da ação sindical; a segunda, à estruturação da vida 

democrática do país” (MENEGUELLO, 1989-52). A autora resume esse momento no seguinte 

trecho: 

O estabelecimento do pluripartidarismo e a ampliação do projeto do novo 

sindicalismo com novos conteúdos reivindicativos, oriundos tanto do universo do 

trabalho quanto do amplo terreno social, levaram a que se elaborasse uma proposta 

concreta de participação no sistema político, a qual se edificasse sobre uma estrutura 

capaz de englobar a diversidade de setores e o caráter amplo das reivindicações: a 

proposta de um partido de trabalhadores. (MENEGUELLO, 1989-56). 

 A proposta por um partido de trabalhadores ganhou força e se solidificou por conta de 

cinco fatores primordiais: a proximidade em que se encontravam os líderes sindicais no Estado 

de São Paulo, liderados por Lula; a chegada de políticos do MDB, que até então eram de 

segundo plano no antigo partido; a participação efetiva de intelectuais na discussão que 

acontecia sobre a reorganização partidária; o forte apoio de movimentos esquerda na 

organização do partido; e, fundamentalmente, a participação de setores progressistas da Igreja 

Católica na condução de diversos ‘movimentos populares urbanos’.  

2.3.1. Líderes Sindicais   

 Meneguello (1989) reconhece na formação do Partido dos Trabalhadores que a liderança 

exercida pelos principais líderes sindicais, tais como Lula, Olívio Dutra, João Paulo 

Vasconcelos, entre outros, foi fundamental para unificar as mais variadas pautas dos 

movimentos operários em prol de uma força sindicalista coesa e firme.  

 Nesse momento, a autora aponta que Luís Inácio da Silva se tornou o elo de unificação 

do movimento operário e líder de todo o movimento de formação do Partido dos Trabalhadores; 

“No entanto, apesar da importância de cada um dos líderes sindicais em cada um dos seus 

movimentos específicos, a figura de Luís Inácio da Silva, o Lula, reconhecida como liderança 
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nacional, foi talvez peça-chave da unificação das propostas e sujeitos políticos em torno do PT” 

(MENEGUELLO, 1989-59). Lula articulou e coordenou todos os movimentos grevistas entre 

1977 e 1979, ganhando da imprensa destaque nacional e agregando ao movimento de fundação 

do PT diversas outras entidades sindicais de todo o território nacional, principalmente nos 

estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e encorajando diversos outros movimentos a se 

organizarem na busca de direitos. 

2.3.2. Políticos do MDB  

 Meneguello e Keck apontam para a participação ativa de uma parte significativa dos 

quadros de políticos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na formação do Partido dos 

Trabalhadores, principalmente os de tendência popular. Apesar disso, nas duas narrativas, fica 

clara a hesitação desses políticos na hora de migrar de um quadro partidário ao outro. A 

hesitação era pelo medo da empreitada de formação de um novo partido fracassar, tanto pela 

atitude criar um ambiente totalmente desfavorável dentro do MDB quanto por não se ter uma 

garantia de bons resultados nas eleições seguintes no novo partido. Por isso, inicialmente foi 

baixo o número de filiados no PT que vinham do MDB, ainda que um número 

significativamente maior de políticos tivessem participado do processo. 

 Apesar disso, um grupo de parlamentares da tendência popular do MDB se filiou ao 

Partido dos Trabalhadores em janeiro de 1980, por sentirem que estavam sendo excluídos pela 

liderança do partido do processo de eleição interna. Os líderes do PT, capitaneados por Lula, 

aproveitaram o momento para recrutar os deputados insatisfeitos do MDB, principalmente os 

que tinham mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um dos deputados estaduais que 

se filiou nesse processo foi Eduardo Suplicy, que anos depois se tornaria uma das maiores 

lideranças do Partido dos Trabalhadores no Estado de São Paulo, ocupando o cargo de Senador 

de 1991 a 2015 e, em 2016, se elegendo vereador pela cidade de São Paulo com a maior votação 

e quase o triplo de votos do que o segundo colocado.  

 O PT acabou colhendo bons frutos do processo de filiação dos deputados do MDB 

(KECK, 1991). Com a contribuição financeira dos deputados o partido conseguiu abrir a sua 

primeira sede. Além disso, pode estabelecer os seus primeiros escritórios no Congresso e nas 

Assembleias Legislativas estaduais. Os parlamentares também usavam da estrutura 

institucional que tinham direito para ajudar no trabalho partidário, cedendo carros com 

motoristas, serviço postal e confecção de produtos gráficos. 
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 Keck (1991) apontou em sua obra que o apoio jurídico que esses deputados deram no 

processo de registro do PT junto à justiça Eleitoral foi fundamental e decisivo e que eles 

ajudaram a levar o PT para outro tipo de eleitor, que não o sindical: 

No estado de São Paulo, Geraldo Siqueira, por exemplo, elegeu-se com o apoio dos 

estudantes; Irma Passoni, uma das fundadoras do Movimento do Custo de Vida, 

desenvolvia grande atividade entre as organizações da Igreja na zona sul de São Paulo; 

Sérgio Santos conquistou sua base de apoio em outras lutas urbanas na Freguesia do 

ó; Marco Aurélio Ribeiro participou ativamente de trabalhos de assessoria jurídica; 

João Batista Breda, psiquiatra e homossexual declarado, teve suas bases nos novos 

movimentos de classe média; Airton Soares, que se tornou líder do PT no Congresso, 

foi participante ativo da campanha da anistia (KECK.1991-123)  

2.3.3. Contribuição Intelectual 

 Os intelectuais da época tiveram efetiva participação na fundação do Partido dos 

Trabalhadores. Segundo aponta Meneguello (1989), eles foram essenciais na ideia de um 

partido popular, que não fosse exclusivamente ligado à causa operaria e sindical. Destacaram-

se no processo docentes da Pontifica Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), da 

Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), além 

de pesquisadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) e da Centro de 

Estudos da Cultura Contemporânea (CEDEC), dentre outros. 

 Esses intelectuais militaram em oposição ao regime autoritário da Ditatura Militar, em 

organização ilegais comunistas ou filiados ao MDB até 1979. Dentre os quais, Meneguello 

(1989) destacou em sua obra como principais: Francisco Weffort, José Álvaro Moises, Roque 

Aparecido da Silva, Fábio Munhoz, Francisco de Oliveira, Paul Singer e Vinicius Caldeira 

Frank. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que posteriormente seria eleito presidente da 

república, também participou do início do processo, mas acabou se desligando por não 

concordar com a forma como eram conduzidas as discussões. 

2.3.4. A Esquerda se fez presente  

 O apoio da esquerda organizada vinha particularmente de coletivos trotskistas, que 

contribuíram de maneira significativa para a efetivação do partido (KECK, 1991). Em sua 

maioria, esses coletivos eram formados por grupos de jovens que formaram opinião política no 

movimento estudantil, a partir de 1970. Dentre esses coletivos, destacou-se o denominado 

‘Convergência Socialista’, fundado com o intuito de militar pela criação de uma organização 
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partidária de ideologia socialista, e acabou tendo posição influente na criação do Partido dos 

Trabalhadores.  

Outro exemplo que ganhou destaque no período e colaborou de maneira decisiva na 

formação do partido foi o Abcd Jornal, fundando em 1975 por jornalista de esquerda, e que 

cobria o movimento operário na região de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema 

(KECK, 1991). Contava com o apoio de outras organizações de esquerda, dentre os quais o 

Movimento pela Emancipação do Proletariado (MEP), a Ala Vermelha e, a já citada 

anteriormente, Convergência Socialista. Ele realizou uma cobertura completa das reuniões que 

resultaram na reunião de fundação do Partido dos Trabalhadores, adotando uma linha editorial 

que encorajava os trabalhadores a abraçarem a causa. 

2.3.5. Progressistas Católicos e Movimentos Populares 

 O Partido dos Trabalhadores recebeu o apoio e a contribuição de inúmeros movimentos 

sociais para a sua formação. Dentre os quais, destacam-se os que continham vinculação com a 

Igreja Católica, que tinham uma visão progressista. Meneguello (1989) destaca o papel das 

Comunidades Eclesiais de Bases (CEB’s), que tradicionalmente eram grupos engajados em 

campanhas eleitorais. 

A aproximação com a igreja era natural, visto o perfil popular das mobilizações 

operarias do ABCD paulista e a influencia que as paroquias tinham sobre a população brasileira 

à época. A diretriz do pensamento progressista da Igreja Católica vinha da ‘Teologia da 

Libertação’, que era por onde partes dos membros da Conferência Nacional de Bispos do Brasil 

(CNBB), pautavam seus trabalhos. Esse trabalho de base, em paralelo ao trabalho realizado 

pelas unidades sindicais, auxiliou a disseminar a ideia de um partido popular e de trabalhadores 

pelo país. 

 Além do apoio dos movimentos ligados à Igreja Católica, Meneguello (1989) também 

aponta que diversos outros movimentos tiveram protagonismo na criação do Partido dos 

Trabalhadores: “ O partido recebeu ao longo do seu processo de organização a adesão de uma 

diversidade de movimentos, tais como grupos de negros, grupos feministas, movimentos 

libertários, sociedade amigos de bairros, etc.” (MENEGUELO, 1989-64). 
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2.4. A efetivação do partido 

 Com base em todo o trabalho de base articulado pelos movimentos operários, aglutinando 

diversos outros movimentos em prol da criação de um partido popular, em dado momento 

concluiu-se o processo de mobilização e as medidas administrativas junto ao Estado para a 

legalização do partido passaram a ser efetivadas. 

 Ficou decidido que o “partido deveria ser um canal através do qual esses grupos poderiam 

organizar-se e participar politicamente, transformando a visão dominante da política como 

esfera de atividade de elite em uma nova concepção de construção de uma democracia de base” 

(KECK, 1991-133). O partido que estava à beira da criação tinha a missão de ser uma unidade 

política de âmbito nacional, que fosse uma ferramenta institucional para o desenvolvimento da 

democracia após os anos de Ditadura Militar. Ele deveria fazer com que as instituições do 

Estado funcionassem em prol da igualdade entre os cidadãos e incluísse na discussão política 

os grupos que até então eram alijados do processo, tais como os operários da indústria, os 

trabalhadores rurais, entre outros. “Para colocar o poder econômico e político nas mãos dos 

trabalhadores, o PT tinha de construir uma organização internamente democrática, cujas 

decisões e programas deveriam vir das bases”. (KECK, 1991-133). 

 O Partido dos Trabalhadores cumpriu o primeiro estágio do processo de legalização no 

dia 10 de janeiro de 1980, em uma assembleia, organizada nas dependências da sede do 

Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, onde os fundadores do partido fizeram a leitura da 

primeira versão do manifesto de criação da unidade partidária. O ritual foi concluído no 

encontro que aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion, em São Paulo, que 

ficou conhecido como popularmente como o marco de criação do Partido dos Trabalhadores, 

onde “encontraram-se reunidas, de mãos dadas, em aliança, lideranças sindicais autênticas, 

revolucionários marxistas-leninistas e militantes cristãos radicais” (AARÃO REIS, 2007). No 

evento foi lida e aprovada a versão final do manifesto de criação do PT para aproximadamente 

mil pessoas, sendo que dessas, mais de quinhentas pessoas assinaram o documento como 

fundadores do partido.  

2.5. Um partido inovador 

 Quando de sua fundação, o Partido dos Trabalhadores se destacou por manter uma ligação 

muito próxima com suas bases em todo o território nacional. Ele chegou no cenário de disputa 

política nacional com uma proposta de atuação inovadora, assim como um pilar de sustentação 
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ideológica novo, pois “Embora o PT jamais se tenha deliberadamente identificado com um tipo 

específico de esquerdismo, ele “sempre se definiu como socialista” e, historicamente, defendeu 

muitas posições políticas radicais” (SAMUELS 2004-223). 

 Para Meneguello (1989), o caráter inovador do PT se deu principalmente pela sua origem, 

por ter sido ‘o primeiro partido de massas criado no Brasil’, e pelo seu sistema organizacional 

interno, por ser fundamentado por núcleos de base e promover a integração partidária. O Partido 

dos Trabalhadores também se destacou por ser o primeiro partido a defender uma proposta clara 

de ‘inserção da classe trabalhadora no sistema político’. “A heterogeneidade e sua criação de 

baixo para cima o tornaram único na história dos partidos no Brasil e, talvez, na América 

Latina” (SAMUELS 2004, 223). 

Esse poder inovador também está presente na obra de Maria Celina D’Araújo (1990), 

que concluiu que, “Diferentemente de outras experiências no país, o PT emergia como produto 

legítimo de um movimento sindical que se iniciara em meados da década de 70, ainda, portanto, 

sob a égide do autoritarismo militar”. 

 A partir da formação do Partido dos Trabalhadores, diversos movimentos sociais e classes 

que até então eram considerados de significância marginal no sistema político ganharam uma 

voz de representação e defesa de suas demandas: 

A formação do Partido dos Trabalhadores (PT) esteve diretamente ligada a atores da 

sociedade civil organizada, como sindicalistas, militantes de grupos de esquerda e 

líderes de movimentos populares urbanos e membros das Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs). Em que pesem as especificidades da formação do partido nas unidades 

da Federação (UFs), há praticamente um consenso na literatura a respeito da forte 

vinculação da agremiação com movimentos sociais nos seus primeiros anos, o que 

levantou a curiosidade de muitos analistas dado que o PT conseguiu canalizar, no 

plano institucional, uma série de demandas políticas reprimidas de diferentes atores 

sociais em um contexto mais amplo de crise de representação vivida pelos partidos 

políticos. (AMARAL, 2011-2). 

 Com isso, o Partido dos Trabalhadores passou a ganhar espaço político em todo o 

território nacional, principalmente por dar voz a aqueles grupos sociais que até então não 

participavam do sistema político, principalmente em municípios que viviam mais fortemente a 

repressão política da Ditadura Militar, com o caso de Angra dos Reis, estudado nesse trabalho. 
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2.6. O Crescimento eleitoral 

 O Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação passou por um processo de 

consolidação e crescimento forte, principalmente durante as primeiras duas décadas de 

existência, os anos 80 e 90, quando a unidade partidária e se firmou como a maior força 

oposicionista dos Governos de centro-direita, liderados por Luís Inácio da Silva, o Lula. 

 A evolução do partido, como unidade partidária em pleitos eleitorais, como veremos mais 

abaixo, já era prevista pela cientista Maria Celina D’Araújo, em um artigo público em 1990.  

Numa sociedade carente de democracia e de representatividade para a classe 

trabalhadora, o sucesso eleitoral do PT nas primeiras eleições a que concorreu, ainda 

que modesto, redimensionou suas ambições. Associando a qualidade de suas bancadas 

à coerência de sua atuação e, principalmente, ao sucesso de sua concepção de partido 

organizado democraticamente a partir de suas bases, O PT rapidamente pôde ser 

identificado como um forte partido com credenciais para o crescimento e para o 

exercício do poder. (D’ARAÚJO, 1990-204) 

 Lula encabeçou toda a articulação que levou o Partido dos Trabalhadores a se tornar um 

dos maiores partidos do país nos anos 2000. A consagração de Lula como uma liderança política 

nacional se deu na eleição de 1985, quando ele foi eleito deputado federal pelo estado de São 

Paulo, tendo a maior votação para a Câmara Federal até aquele momento, com mais de 600 mil 

votos. 

O líder maior do Partido dos Trabalhadores posteriormente participou e foi derrotado 

em três eleições presidenciais consecutivas. Em 1989 chega ao segundo turno, mas acaba 

perdendo para Fernando Collor de Melo, tendo 47% dos votos válidos. Já em 1994 Lula perde 

ainda no primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso, com pouco mais da metade dos votos 

que teve na eleição anterior, alcançando 27% dos votos válidos. Em 1998 Lula disputa pela 

terceira vez a corrida presidencial e é novamente derrotado por FHC, melhorando um pouco 

seu desempenho eleitoral, mas não superando os 32% dos votos válidos. 

 A vitória veio no pleito eleitoral de 2002, quando Luís Inácio Lula da Silva se elegeu 

presidente da república no segundo turno, derrotando José Serra, com 61% dos votos validos. 

Na mesma eleição o PT conquista a maior bancada da Câmara Federal, com 90 deputados 

eleitos, e a terceira bancada do senado. Na eleição seguinte, em 2006, Lula foi reeleito, também 

no segundo turno, com 60% dos votos válidos, vencendo Geraldo Alckmin. 
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 O Partido dos Trabalhadores também venceria as duas eleições seguintes, com a primeira 

mulher eleita à presidência da república, Dilma Vana Rousseff, braço direito do presidente Luís 

Inácio Lula da Silva. Em 2010 a candidata Dilma saiu vitoriosa no segundo turno com 56% dos 

votos válidos, quando derrotou José Serra. Em 2014, Dilma venceu novamente no segundo 

turno, numa disputa apertada contra o senador mineiro Aécio Neves, conquistando 51,64% dos 

votos válidos, sendo eleita para governar o Brasil e completar o ciclo de 16 anos do PT à frente 

do maior cargo república brasileira. 

2.7. As principais crises dos governos presidenciais do PT 

 O Partido dos Trabalhadores, desde o momento em que os mais diversos movimentos 

sociais idealizaram a sua fundação, passou por um processo de evolução e transformação que 

o consolidou no cenário político nacional. Mas após a primeira eleição de Lula à presidência da 

república, em 2002, o partido passou a conviver com crises e escândalos em séries. 

 Um dos momentos mais emblemáticos que resultou numa das primeiras crises do 

primeiro Governo Lula, aconteceu quando alguns dos antigos aliados passaram a criticar o 

distanciamento do governo das propostas de campanhas anteriores e pela gestão dar menor 

valor à base: 

Muito timidamente, no início, com mais agressividade em seguida, Lula e o PT 

passariam a ser acusados de traição por pensadores, setores e organizações políticas 

mais radicais, e também por políticos como Leonel Brizola, que não se conformavam 

com o abandono do programa e das tradições nacional-estatistas, compartilhadas em 

campanhas anteriores. (AARÃO REIS, 2005-18). 

 Em 2005 o Governo Lula foi assolado por seu primeiro grande escândalo, o ‘mensalão’, 

onde Roberto Jefferson, presidente do PTB e considerado aliado no Congresso Federal, acusou 

o governo federal de pagar quantias por mês à um grupo de deputados em troca de apoio a 

projetos e, consequentemente, votos. O incidente resultou na demissão do Ministro da Casa 

Civil, José Dirceu, que acabou tendo o seu mandato da Câmara dos Deputados cassado por 

quebra de decoro com placar amplamente desfavorável, sendo 293 votos a favor da cassação e 

193 contrários.3 

                                                           

3 Notícia divulgada em:  <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2005-12-01/mandato-de-jose-dirceu-

foi-cassado-por-293-votos> Acesso: 18/11/2016. 
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 Em 2014 a Polícia Federal deflagrou a ‘Operação Lava Jato’, para investigar possíveis 

esquemas de corrupção envolvendo o Governo Federal, sendo o segundo grande escândalo dos 

governos petistas. As investigações, que ainda estão em andamento, resultaram no 

cumprimento de centenas de mandados de busca e apreensão, prisão temporária, prisão 

preventiva e de condução coercitiva. Segundo dados da Polícia Federal, estimasse que o 

esquema pode ter movimentado mais de R$ 40 bilhões.4 

 O terceiro grande escândalo dos Governos do PT foram as ‘Pedaladas Fiscais’, onde a 

presidente Dilma Rousseff foi julgada politicamente pelo Congresso Nacional por um suposto 

crime de responsabilidade fiscal e teve o seu mandato cassado no dia 31 de agosto de 2016. 

 As duas grandes investigações contra os governos de Lula e Dilma, somados ao 

distanciamento de algumas propostas da sua formação, levaram o Partido dos Trabalhadores a 

enfrentar uma grande crise política, que se enraizou à nível local em todo o país.5 

 Amaral (2011) aponta que diversos autores estudaram o partido por meio dos mais 

variados temas, tais como transformações ideológicas, alianças eleitorais e políticas com 

partidos de direita, dificuldades na formação do governo e escândalos de corrupção, mas que, 

em sua maioria, esses autores chegava à conclusão que os problemas estavam todos associados 

a “aproximação do PT aos outros partidos do país na busca por maior competitividade 

eleitoral”. 

2.8. Legado petista 

O Partido dos trabalhadores, apesar de viver uma crise após o impedimento da 

presidente Dilma Rousseff, incontestavelmente deixou um legado nos 13 anos e meio que 

comandou o país, principalmente no que diz respeito à avanços sociais, econômicos e 

estruturais.  

Desde a primeira eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, o Brasil viveu uma 

grande expansão na redistribuição da renda, geração de emprego e crescimento econômico. 

                                                           

4 Notícia divulgada em:  <http://noticias.band.uol.com.br/brasil/noticia/100000785060/mpf-j%C3%A1-estima-

preju%C3%ADzo-da-lava-jato-em-r-40-bilh%C3%B5es.html> Acesso: 18/11/2016. 

5 Notícia divulgada em:  <http://oglobo.globo.com/brasil/operacao-lava-jato-afeta-eleicao-prejudica-pt-

20215710> Acesso: 18/11/2016. 
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Foram implementadas políticas públicas que tiraram mais de 36 milhões de brasileiros da 

situação de extrema pobreza, o que fez com que o país saísse do Mapa da Fome, da Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em 20146. Dentre essas políticas 

destacam-se o Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e emprego, entre 2003 e 2014, foram criados 

no território nacional mais de 20 milhões novos postos de trabalho formais7, assim como o 

salário mínimo foi aumentado 340% no período, sendo 77,18% de ganho real, o que resultou 

na melhoria da qualidade de vida do trabalhador assalariado8. 

Os Governos Lula e Dilma também deram moradias a mais de três milhões de famílias, 

por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida9, assim como aumentou de vagas nas 

universidades federais por meio do Reuni, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais10.  

É inegável que o projeto idealizado de criação de um Partido de Trabalhadores, com 

uma ideologia progressista e voltado para a inclusão da parcela alijada do cenário político e de 

direitos, pode ser considerado um sucesso. Veremos nos capítulos posteriores uma breve 

reconstrução da história do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores no Município de 

Angra dos Reis, onde muito da história da criação do PT nacional se espelha no cenário local, 

perpassando pelo movimento sindical, pela influência da igreja católica e pela força dos 

diversos movimentos sociais.  

                                                           

6 Notícia divulgada em:  <https://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2014/setembro/brasil-sai-do-mapa-da-

fome-das-nacoes-unidas-segundo-fao> Acesso: 18/11/2016. 

7 Notícia divulgada em:  <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/04/vinte-mi-de-empregos-foram-

criados-nos-ultimos-11-anos> Acesso: 18/11/2016. 

8 - DIEESE. Política de Valorização do Salário Mínimo: valor para 2016 é fixado em R$ 880,00. Nota Técnica 

Número 153São Paulo: LTR/DIEESE, 2016 

9 Notícia divulgada em:  <http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2015/05/minha-casa-minha-vida-atinge-3-857-

milhoes-de-moradias> Acesso: 18/11/2016. 

10 Notícia divulgada em:  <http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Educacao/Educacao-superior-em-Lula-x-

FHC-a-prova-dos-numeros/13/16291> Acesso: 18/11/2016. 
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3. CAPÍTULO 2 – O Partido dos Trabalhadores em Angra dos Reis-RJ 

 Nesse segundo capítulo, a presente pesquisa buscou construir uma síntese da história da 

criação do Partido dos Trabalhadores no município de Angra dos Reis. Para isso utilizou-se de 

entrevistas de profundidade com filiados que tenham contribuído de alguma forma com o 

processo histórico e político de construção e consolidação do diretório local da legenda 

partidária, com o intuito de se traçar uma linha do tempo da construção do Partido dos 

Trabalhadores no município. 

 Durante a execução do trabalho em campo a pesquisa teve que passar por algumas 

reformulações, pois parte das entrevistas planejadas inicialmente não puderam ser realizadas 

por conta da impossibilidade de alguns dos personagens. Planejava-se entrevistar os três 

primeiros prefeitos do PT; Neirobis Nagae, Luiz Sérgio e José Marcos Castilho, além de ex-

presidentes da sigla. O ex-prefeito Luiz Sérgio, que atualmente é deputado federal e exerce o 

quinto mandato consecutivo, não teve agenda disponível para atender ao trabalho, apesar de 

garantir durante meses que contribuiria com o mesmo. Também não se logrou êxito nas 

entrevistas com boa parte dos ex-presidentes do PT em Angra. 

 Como dito anteriormente na introdução deste trabalho, a pesquisa também recebeu um 

novo recorte, em que foi retirada a abordagem sobre os mandatos legislativos. Essa nova 

abordagem fez com que ex-vereadores fossem retirados do planejamento para o trabalho de 

campo para as entrevistas, pois a localização dos mesmos seria inviável tecnicamente. 

 Posto isso, dentro da nova abordagem proposta e adaptando o trabalho com a realidade 

das negativas recebidas sucessivamente, optou-se por entrevistar personagens que tenham tido 

importância no processo de construção do Partido dos Trabalhadores. Entrevistamos os ex-

prefeitos José Marcos Castilho e Neirobis Nagae; o produtor cultural José Miguel Filho, o 

Zequinha Miguel; e o primeiro presidente da sigla, o trabalhador rural Manoel Moraes, 

considerado por todos os entrevistados o grande articulador da criação do Partido dos 

Trabalhadores em Angra. 

 Todos os entrevistados participaram da formação do Partido dos Trabalhadores em Angra 

dos Reis no final da década de 70 e início dos anos 80, por fazerem parte de movimentos sociais 

que reivindicavam maior participação política na cidade que era considerada de Segurança 

Nacional pela Ditadura Militar. A exceção de Manoel Moraes, que está debilitado por conta da 

idade, todos continuam ativos politicamente e exercendo papel de liderança no cenário político 

local. 
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 Nessa parte da pesquisa buscaremos, através de uma análise qualitativa, traçar a história 

do PT por meio da percepção individual dos antigos filiados e da análise documental do arquivo 

do diretório municipal da entidade partidária. Buscou-se a contextualização do enredo que deu 

origem ao partido em Angra e as nuances e peculiaridades de cada gestão e cada pleito eleitoral 

em que o partido esteve envolvido. Também tentou-se traçar o papel desempenhado pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT) na história política da cidade de Angra dos Reis-RJ após o 

processo de redemocratização do Brasil e quais as características mais marcantes destas gestões, 

no que diz respeito a construção de uma agenda de políticas públicas para o município, assim 

como as áreas que foram consideradas prioritárias. 

3.1 Contextualização histórica local 

Para compreendermos melhor as articulações que resultaram na criação do Partido dos 

Trabalhadores em Angra dos Reis, precisamos primeiramente nos situarmos brevemente quanto 

à história do município, para que se possa desenhar o cenário político local do final da década 

de 70 e início da de 80. Por não dispor de bibliografia específica que narre essa contextualização 

histórica, utilizou-se nesse trabalho os depoimentos dos entrevistados para balizar pesquisas 

pontuais na internet, além da busca de documentos que pudessem auxiliar no processo de 

construção da narrativa. 

Também foi usado como base para a construção desse tópico o projeto do Inventário 

Turístico11, contratado pela Fundação de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra), órgão ligado 

a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, com recursos do Ministérios do Turismo e da 

Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), onde se fez uma remontagem 

histórica da história de Angra dos Reis com base em documentos públicos e pesquisas 

bibliográficas. 

3.1.1. Uma região em constante metamorfose 

 O município de Angra dos Reis, que foi descoberto Gonçalo Coelho em 06 de janeiro 

em 1502, passou por diversas e significativas transformações com o passar dos seus 514 anos 

de história. Desde a chegada dos primeiros colonos em 1556, o município tem progredido 

economicamente e crescido cada vez mais. A transformações que sucessivamente aconteciam 

                                                           

11 Disponível em:  <http://visiteangradosreis.com.br> Acesso em: 10/09/2016. 
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na matriz econômica acabaram por influenciar na política. Isso fez com que a cidade passasse 

por um processo de metamorfose continua12. 

A primeira matriz econômica do município, após a chegada dos primeiros colonos, foi 

o cultivo de cana, que possibilitou a abertura de engenhos para a produção de açúcar e 

aguardente. Após a criação da Comarca de Angra dos Reis, em junho de 1608, por meio da Lei 

Provincial Nº. 6, a região passou a ser considerada uma cidade pela Império, e passou a ser 

reconhecida regionalmente como um local onde vivam pequenos pescadores e agricultores, mas 

que ainda tinham na produção e no processamento da cana de açúcar a base de sua 

movimentação comercial13. 

Já no século XVII, Angra dos Reis se tornou importante entreposto comercial, por ser 

ponto de passagem para as embarcações que levavam as tropas que faziam o ‘Caminho do 

Ouro'14, também conhecido como Caminho Velho, que era por onde o império fazia o 

escoamento de significativa parte da produção da mineração do metal precioso de Minas Gerais 

para o Rio de Janeiro15. 

O café se tornou a principal matriz econômica de Angra dos Reis e de toda a Costa 

Verde no final do século XVIII. A produção da cidade e de toda a região fez com Angra se 

tornasse conhecida por ser produtora e exportadora de café durante os primeiros 50 anos do 

século XIX. No mesmo período, o município também sustentava a sua economia com os 

recursos oriundos do tráfico de escravos, por ser o caminho até então mais curtos do mar às 

fazendas do Vale do Café. A produção cafeeira e o tráfico de escravos foram o pilar da 

                                                           

12 Informação extraída do Projeto Inventário Turístico, da Fundação TurisAngra. Disponível em: 

<http://visiteangradosreis.com.br/municipio/desenvolvimento>. Acessado em 10/09/2016. 

13 Informação extraída do Projeto Inventário Turístico, da Fundação TurisAngra. Disponível em: 

<http://visiteangradosreis.com.br/municipio/desenvolvimento>. Acessado em 10/09/2016. 

14 O Caminho do Ouro, também conhecido como caminho velho, foi a primeira via aberta oficialmente pela 

Coroa Portuguesa para ligar Paraty, no litoral fluminense à Ouro Preto e Diamantina, cidades da região 

produtora de ouro no interior de Minas Gerais. Na época, no século 17, o percurso levava 60 dias para ser feito 

pelos tropeiros a cavalo. Disponível em: <http://www.institutoestradareal.com.br/caminhos/velho> Acessa do 

06/12/2016 

15 Informação extraída do Projeto Inventário Turístico, da Fundação TurisAngra. Disponível em: 

<http://visiteangradosreis.com.br/municipio/desenvolvimento>. Acessado em 10/09/2016. 
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economia angrense até a abolição da Escravatura, em 1888, que novamente provocou uma 

reorganização social e econômica na região, pois acabou com toda a mão-de-obra gratuita das 

fazendas de café e fez com que os grandes fazendeiros angrenses não pudessem competir com 

as fazendas do Vale do Café, principalmente no que diz respeito ao escoamento do produto para 

os grandes centros. A economia entrou em total estagnação após o encerramento das atividades 

de todas as fazendas e Angra dos Reis voltou a ser uma cidade de ínfima produção agrícola e 

pesqueira16, em sua maioria para subsistência.  

Cinco décadas após o encerramento da produção de café nas fazendas de Angra dos 

Reis, o município reencontrou os rumos do crescimento, novamente por conta da indústria do 

café. Desta vez por conta do amplo crescimento da produção das plantações do Vale do Paraíba, 

a partir de 1923, que tornou necessária a construção de um porto em Angra dos Reis para o 

escoamento de tamanha produção. As obras do novo porto foram concluídas em 1932 e a 

movimentação de cargas passou a ser a principal fonte de recursos do município17. 

Já em 1949 foi criado o atual Colégio Naval, instituição de ensino da Marinha do Brasil 

para a formação de jovens para o ingresso na Escola Naval, que é a instituição onde se forma 

os oficiais desta Força Armada. As primeiras turmas tiveram as aulas iniciadas no Rio de 

Janeiro e foram devidamente instaladas em Angra dos Reis em abril de 1951, com 326 alunos 

aspirantes18. 

Poucos anos depois a indústria naval se tornou um importante fator para o crescimento 

econômico do município de Angra dos Reis. Contando com a isenção total de taxas 

alfandegárias para a importação de máquinas e equipamentos que fazia parte do Programa de 

Desenvolvimento Industrial criado no Governo Juscelino Kubitschek, um grupo empresarial da 

Holanda construiu em Angra dos Reis o Estaleiro Verolme, que foi inaugurado em 1959, no 

bairro Jacuecanga, e acabou se tornando o maior empregador da região da Costa Verde. 

                                                           

16 Informação extraída do Projeto Inventário Turístico, da Fundação TurisAngra. Disponível em: 

<http://visiteangradosreis.com.br/municipio/desenvolvimento>. Acessado em 10/09/2016. 

17 Informação extraída do Projeto Inventário Turístico, da Fundação TurisAngra. Disponível em: 

<http://visiteangradosreis.com.br/municipio/desenvolvimento>. Acessado em 10/09/2016. 

18 Informação retirada do site do Colégio Naval, disponível em: <www.cn.mar.mil.br> Acesso: 12/09/2016. 
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A partir da década de 70 o Porto de Angra passou a ser essencialmente exportador de 

produtos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a realizar a importação de trigo. Na 

mesma década, entraram em operação o Terminal da Baia da Ilha Grande (Tebig), que se tornou 

o maior terminal marítimo da Petrobras, construído no bairro Ponta Leste, e o oleoduto que liga 

o Tebig à refinaria da Petrobras situada no município de Duque de Caxias. 

Também na década de 70 começou a ser construída a Usina Nuclear Angra 1, na Praia 

de Itaorna. Angra 1 foi inaugurada em 1985, e faz parte da Central Nuclear Almirante Álvaro 

Alberto (CNAAA), onde atualmente também opera a usina nuclear Angra 2, inaugurada em 

2001, e está sendo construída a usina nuclear Angra 319. Ainda no mesmo período, foi 

inaugurada a Rodovia Rio-Santos (BR-101), para atender às demandas dos grandes 

empreendimentos que estavam sendo construídos no litoral Sul Fluminense e para fomentar o 

turismo no local.  

Angra dos Reis também sofreu com o golpe militar, deflagrado na madrugada do dia 31 

de março de 1964, contra o governo de João Goulart. Dois anos após a instalação do Governo 

Militar, general-presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, instituiu por meio do Ato 

Institucional nº 3 (AI-3), no dia 5 de fevereiro de 1966, os municípios considerados Áreas de 

Segurança Nacional. A partir daquela data, Angra dos Reis deixou de eleger diretamente o 

prefeito, que passou a ser nomeado pelo governador do Estado, mediante aprovação do 

presidente da República, por conta dos projetos para a construção de Usinas Nucleares no 

território do município20.  

Todos esses fatos tiveram importância para a construção do contexto que resultou na 

criação do Partido dos Trabalhadores em Angra dos Reis, que será efetivamente o alvo do 

próximo tópico deste capítulo. 

3.2. A origem do PT em Angra dos Reis 

O Partido dos Trabalhadores foi criado no município de Angra dos Reis no dia 23 de 

maio de 1981, no bairro Bracuí, em uma plenária que reunia os 35 primeiros membros. A 

                                                           

19 Informação retirada da Eletronuclear, disponível em: <http://www.eletronuclear.gov.br> Acesso: 15/10/2016. 

20 Notícia divulgada em:  <http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/em-nome-da-seguranca-nacional-

ditadura-proibe-voto-em-capitais-outras-cidades-20203122#ixzz4Rz8IXYN6> Acesso: 18/11/2016. 



31 

 

origem que resultou na plenária de criação do PT em Angra dos Reis tem diversos fatores que 

se assemelham com a história da legenda em nível nacional. Dentre as quais destacam-se o fato 

do diretório municipal do PT também ter sido fundado de ‘baixo para cima’ e por ter recebido 

importante influência exercida pela Igreja Católica nas articulações para unir diversos grupos 

sociais que tinham uma luta comum: a insatisfação contra a Ditadura Militar.  

Segundo os entrevistados, foram fundamentais para a criação e consolidação do Partido 

dos Trabalhadores em Angra dos Reis os trabalhadores rurais, o movimento cultural/ecológico 

e o sindicato dos metalúrgicos do Estaleiro Verolme, com setores progressistas da Igreja 

Católica perpassando por todos esses movimentos, tais como a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) e Ação Católica Operária (ACO). 

3.3. Os Trabalhadores Rurais 

 O Partido dos Trabalhadores foi trazido para Angra dos Reis por meio da articulação de 

trabalhadores rurais, liderados por Manoel Moraes da Silva, que realizou um trabalhou para a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), braço da Igreja Católica no campo, com o intuito de 

defender agricultores locais da expulsão de suas terras quando da especulação fundiária após o 

início da construção da Rodovia Rio-Santos. 

Inicialmente o trabalho da CPT se deu no bairro Bracuí, que era totalmente isolado do 

Centro da Cidade, e onde viviam descendentes de escravos da Fazenda Santa Rita do Bracuí, 

que era de propriedade de José Joaquim de Souza Breves e que a deixou para seus escravos em 

testamento (GUALBERTO, 2012).  

 Manoel Moraes, de 87 anos, que é apontado por todos os entrevistados como o grande 

articulador para a criação do diretório municipal do Partidos dos Trabalhadores em Angra dos 

Reis, disse que objetivo inicial dos trabalhos da CPT era dar voz ao trabalhador rural que sofria 

pressão para sair de suas terras seja por expulsão ou por coação a venda: 

‘A gente nem esperava de participar de política. Eu era analfabeto. Não compreendia 

dessas coisas. Só assinava meu nome e compreendia algumas palavras. Nem todas, 

mas muitas palavras eu não entendia. O Frei Jorge, que era nosso padre, trabalhava aí, 

e um dia apareceu e garrou a pensar de fazer uma reunião com o povo, que o povo 

tava vendendo a terra e a terra não era para ser vendida. A terra foi deixada do Breves 

para os escravos dele e nós fazemos parte deles. Eu sou tataraneto de escravo, mais 

ou menos isso né. E não podia vender. A verdade é que ele não deixou dinheiro, mas 
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ele deixou a terra para nos plantar banana, rama, milho, mandioca, feijão, arroz, né, 

inhame, café, cana pra fazer café né’. 

 Os descendentes de escravos da Fazenda Breves viviam no Bracuí, Ariró e na Serra 

D’água, apenas com o que cultivavam na roça e pescava no mar e no mangue. Foram nesses 

bairros que Manoel Moraes começou a desenvolver os seus trabalhos pela CPT, mas com o 

rápido crescimento urbano da cidade de Angra dos Reis e com a chegada dos grandes 

empreendimentos, como o Estaleiro, a Usina Nuclear e a Rio-Santos, o conflito por conta das 

terras foi se espalhando por todo o município e a CPT ampliou o seu trabalho para todo o 

município, do Cantagalo, bairro limítrofe com Mangaratiba, ao Perequê, bairro limítrofe com 

Paraty. A missão de convencer o trabalhador rural a não vender as terras e a resiste a pressão 

fundiária ficou com Manoel Moraes, que explicou como discorria com os colegas para 

convencê-los a não vender as terras. 

Bom, aí eu entrei na luta. Trabalhava na igreja e fui conversar com o povo. Nós não 

vamos vender a terra não, porque se nos vender a terra nos vai sair daqui e ir para o 

Rio de Janeiro nos vamos para a favela. Nós aqui plantemos nossas plantas. Temos a 

terra e plantamos nossas plantas. Nos servia café no caldo de cana né. Plantar rama 

para colher aipim. Batata. Feijão. Mandioca para fazer farinha. Nos comia tudo da 

roça. Não comprava não. 

 3.3.1. A criação do partido 

O partido então foi criado em maio de 1981, numa reunião de trabalhadores rurais e que 

contou com a participação de membros da igreja Católica ligados à CPT. A Ata de Fundação 

do PT em Angra, onde foi instituída a comissão provisória, está em Anexo ao final deste 

trabalho. Dos primeiros filiados que assinaram a Ata de Fundação do Partido dos 

Trabalhadores, dois atualmente exercem o mandato de vereador na Câmara Municipal de Angra 

dos Reis21; Maria do Carmo Aguiar, a Lia, pelo PT, e José Antônio de Azevedo Gomes, eleito 

pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), de onde foi expulso, e atualmente está filiado ao 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).  

 Lia é considerada por Manoel Moraes como peça fundamental para a criação do 

diretório, pois realizou todo o trabalho de secretariado quando ainda muito jovem: “Na hora de 

bater os documentos, o Frei Jorge arrumou uma máquina de lá do convento. Porque aí nos podia 

                                                           

21 Legislatura 2013-2016 
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bater lá. Porque aqui nós não tinha né. Então ia lá e quem batia para nos era a Lia. Então ali 

agarrou e ela se inscreveu no partido”.  

 Manoel Moraes, segundo consta na Ata de Criação da Comissão Provisória do Diretório 

do Partido dos Trabalhadores, foi eleito por aclamação e unanimidade de votos. Manoel Moraes 

conta que na reunião para a escolha do presidente ninguém quis se candidatar por medo da 

repercussão que poderia acontecer na cidade.  

3.4. Revolucena e Movimentos Culturais 

Após a criação do Partido dos Trabalhadores pelos membros da CPT, diversos outros 

movimentos que estavam insatisfeitos com o cenário político em Angra dos Reis se 

aproximaram do grupo. O movimento cultural era um dos organizados no município na época, 

principalmente por conta do trabalho organizado pelo grupo teatral Revolucena, que foi um dos 

primeiros a ter seus membros filiados ao PT. 

O Grupo Teatral Revolucena teve seu próprio nome cunhado como uma forma de fazer 

protesto contra a Ditadura Militar. O grupo proponha uma ‘Revolução da Cena’, segundo José 

Miguel Filho, o Zequinha Miguel, fundador do grupo e importante quadro do Partido dos 

Trabalhadores em Angra desde a década de 80. 

Atualmente com 62 anos, Zequinha Miguel nasceu na Santa Casa de Misericórdia de 

Angra dos Reis em 6 de julho de 1954. Criado num ambiente rico em cultura, Zequinha Miguel 

apontou durante a entrevista que a sua geração teve muito contato com tradições folclóricas, 

perpassando por procissões da Igreja Católica aos terreiros de culto afro.  

Formado em publicidade pela Universidade Hélio Alonso, fez complementação 

pedagógica para poder dar aula em Angra dos Reis. Foi em sala de aula que criou em 1979 o 

Revolucena. Ele dava aulas de teatro para cerca de 12 turmas e 500 alunos do Colégio Estadual 

Doutor Arthur Vargas, no Centro de Angra. Para Zequinha, a metodologia em sala de aula era 

o que fazia com que se despertasse no aluno espontaneamente a busca por espaço: 

 “O Revolucena surgiu em sala de aula e ele foi galgando espaço no movimento 

cultural e social da cidade. A nossa metodologia inicial era baseada em Paulo Freire, 

com ‘Educação como prática de liberdade’ e Augusto Boal, com Teatro do Oprimido. 

A partir daí fomos aprimorando”.  
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O Revolucena tinha um processo de criação coletiva. Ou seja, todas as peças eram 

escritas pelos atores que faziam parte em sala de aula, sempre com temáticas ligadas a história 

de Angra. Uma das primeiras peças criadas pelo Revolucena se chamava ‘Serra, Serra, 

Serrador’, com o intuito de valorizar o patrimônio histórico da cidade. Baseada no folclore 

angrense do Serra Velho, um grupo de pessoas iam para a casa dos moradores mais idosos, 

batiam na porta e simulavam a visita da morte. No espetáculo de teatro de rua, os atores 

contavam as histórias dos prédios, fazendo a ‘serração’ dos monumentos históricos. Durante a 

peça, os atores colhiam assinaturas para pedir o tombamento dos prédios históricos. Nesse 

trabalho o Revolucena conseguiu o tombamento de 18 prédios pelo Inepac, dentre os quais a 

Casa de Cultura, a Bica da Carioca e o Mercado do Peixe. 

 Zequinha afirmou durante a entrevista que o movimento cultural em Angra dos Reis na 

década de 70 foi a grande resistência contra a ditadura. 

A Ditadura Militar roubou nossos direitos civis. As nossas lideranças todas foram 

sucumbidas e perseguidas. O ex-prefeito Salomão Reseck foi perseguido, tentou 

suicídio e morreu. O Benedito Adelino, o Qualhada, morreu depois de prestar 

depoimento no Colégio Naval, quando era presidente da Câmara. Foi um terror em 

Angra. Muita gente foi torturada. (...) O Revolucena fez muita peça e muita esquete. 

O Grupo, junto como outros movimentos, foi a grande resistência ao regime ditatorial. 

Também havia uma grande importância dos artistas da música, como o Paulo Mattos. 

Era uma coisa muito contundente. A primeira música censurada foi a ‘Balada dos 

Ruminantes’, do Paulo. 

Do Revolucena saiu José Marcos Castilho, que acabaria eleito prefeito pelo Partido dos 

Trabalhadores em 1996. Castilho foi o primeiro do grupo a ter um engajamento político mais 

contundente na cidade, tornando-se membro da Comissão Pastoral da Terra e auxiliando o 

grupo de Manoel Moraes. Castilho se filiou ainda em 1981, poucos meses depois da criação do 

PT em Angra.  

3.4.1 Hiroshima Nunca Mais e a SAPE 

 O Revolucena, o Movimento Cultural de Angra dos Reis e o PT angrense tiveram 

destaque nacional no meio ambientalista, com manifestações contrarias às usinas nucleares do 

Complexo Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA, que ficaram conhecidas como 

manifestações ‘Hiroshima Nunca Mais. 
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 O primeiro Hiroshima Nunca Mais foi realizado em 1982, por ativistas da capital 

fluminense e com o fundamental apoio do Partido dos Trabalhadores de Angra dos Reis e do 

Revolucena, que ficaram a cargo de hospedar os visitantes. Segundo estimativa dos 

entrevistados, o evento reuniu mais de mil pessoas pelas ruas de Angra, entre os quais Carlos 

Mick, Alfredo Sirkis e Fernando Gabeira, que posteriormente fundariam o Partido Verde. 

Figura 1 – Foto do Hiroshima Nunca Mais de 1982 pelas ruas de Angra 

 

FONTE: Ribeiro (2007). 

 

Segundo Telles (2002), citado por Ribeiro (2007):  

“O grupo Revolucena, que se destacou no município na década de 80 criando e 

encenando diversos espetáculos de rua onde “propagava o ideário de liberdade política 

e social”, contribuiu para a fundação do Centro Unificado de Cultura e Arte - CUCA 

e da Sociedade Angrense de Proteção Ecológica – SAPE. 

Em 1983 e 84, a SAPE, que tinha em sua composição membros do Revolucena, como 

Zequinha Miguel e José Marcos Castilho, integrou o comitê nacional que organizava o evento 

Hiroshima Nunca Mais, incorporando na pauta de discussões demandas locais quanto as 

questões ambientalistas, como a privatização de praias e o tratamento de esgoto. Ribeiro (2006) 

destaca que nessas das edições “o evento exigia um ‘basta’ a construção de novas usinas 

nucleares e a desativação de Angra I. Os eventos mesclavam passeatas e shows pelas ruas da 

cidade com a presença de manifestantes, grupos e artistas locais e regionais”.  
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3.5. Sindicato dos Metalúrgicos  

O terceiro grupo que foi fundamental para a consolidação do Partido dos Trabalhadores 

no município foi o formado pelos trabalhadores do Estaleiro Verolme e que faziam parte do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis. Atingindo o pico de 11 mil trabalhadores, o 

sindicato da categoria acabou ganhando importância na disputa eleitoral na cidade. 

 A Igreja Católica também teve vital importância para a aproximação dos metalúrgicos 

com o Partidos dos Trabalhadores, por meio da Ação Católica Operária (ACO) e das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Segundo José Marcos Castilho, os protagonistas nesse 

momento foram os sindicalistas ligados a ACO; Ricardo Arieira, José Ilson e Luiz Sérgio, este 

que acabou se elegendo prefeito de Angra na disputa eleitoral de 1992.  

As reuniões da ACO aconteciam nas paroquias do Balneário e da Monsuaba, e 

começaram no mesmo período temporal do trabalho realizado pela CPT com os trabalhadores 

rurais do Bracuí, no início da década de 80. Mas os metalúrgicos só se juntaram ao partido 

posteriormente.  

Castilho aponta que a aproximação com o Partido dos Trabalhadores acabou sendo 

postergada por conta da repressão que os sindicalistas sofriam da ditadura militar: 

“Só que esse pessoal não podia aparecer, pois eram os mais perseguidos por estarem 

no movimento sindical. (...). Eu cheguei a trabalhar na Verolme nessa época, entre 80 

e 81. (...) nosso pessoal dentro do movimento metalúrgico não podia aparecer. 

Entramos no partido depois da fundação” 

 3.5.1. A grande Greve 

O movimento metalúrgico de Angra dos Reis ganhou destaque em 1985, quando foi 

deflagrada da primeira grande greve do Estaleiro Verolme. Segundo Castilho e Neirobis, Luiz 

Sérgio, então vice-presidente do sindicato, já era a grande liderança do movimento. Foram 45 

dias de braços cruzados e uma mobilização de todo o município em defesa dos trabalhadores.  

A greve aconteceu durante a Campanha eleitoral de 1985, e parou a cidade. A Igreja 

Católica, por meio da Ação Católica Operaria, criou um comitê de apoio aos grevistas e suas 

famílias. A mobilização social foi tanta, que todos os partidos em campanha, a exceção do 

Partido Democrático Social (PDS), abriram mão do horário gratuito de rádio para que nesse 

tempo fossem veiculados os informes da Greve.  
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Para Castilho, o movimento grevista foi a consolidação do Partido dos Trabalhadores 

em Angra dos Reis: 

Era seis mil funcionários nessa época. As famílias iam para as assembleias. O auge 

do movimento metalúrgico. A greve foi uma grande consolidação dos movimentos 

sociais de Angra dos Reis. Toda a cidade se envolveu e apoiou. 45 dias parados. 

Recebemos caminhões de alimentos dos sindicatos do ABC Paulista. O João Luiz, 

prefeito indicado da época, ajudou ao movimento. A greve terminou com muita gente 

demitida. Era o início da decadência da indústria naval, com o escândalo da 

Sunaman22. 

3.6. A primeira eleição – 1985 

 O processo de abertura política, dentre vários outros fatores, resultou no Decreto-Lei Nº 

2.183, publicado em 19 de dezembro de 1984, pelo presidente João Figueiredo, que retirava de 

74 municípios a nomenclatura de ‘Áreas de Segurança Nacional’. Após quase 19 anos, Angra 

dos Reis voltou a ter eleições diretas para a escolha do prefeito que comandaria a cidade. A 

comoção pode ser que tomou conta da cidade pode ser observada na Figura 2, que expõe a capa 

do Jornal Maré do dia da disputa eleitoral, que veio com a manchete ‘Angra vibra com a festa 

do Povo’. 

Figura 2 – Capa edição 264 do Jornal Maré 

 

 

FONTE: Acervo da Biblioteca Municipal Professor Guilherme Briggs 

                                                           

22 O escândalo da Sunaman aconteceu durante o Regime Militar, quando foram descobertos indícios de 

irregularidades nos repasses de recursos da o 2º Programa de Construção Naval à extinta Superintendência 

Nacional da Marinha Mercante. Informação retirada de notícia veiculada no site da folha de São Paulo em 09 de 

outubro de 2000. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0910200014.htm>. Acessado em 

06/12/2016 
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O Partidos dos Trabalhadores participou em 1985 de sua primeira eleição majoritária no 

município23. O candidato escolhido para a cabeça de chapa foi o médico sanitarista e 

epidemiologista Luiz Paes Selles, acompanhado do metalúrgico João Batista de Azevedo, que 

havia sido demitido do estaleiro pouco antes da primeira grande greve da Verolme. 

 

A votação do candidato petista foi considerada uma surpresa na cidade24, pois não se 

esperava que o partido que em sua maioria era composto por trabalhadores rurais e por 

metalúrgicos com pouca experiência tivesse voto para disputar a eleição em condições de 

paridade com os ‘políticos tradicionais’. 

Figura 3 – Capa edição 264 do Jornal Maré 

 

FONTE: Acervo da Biblioteca Municipal Professor Guilherme Briggs 

 

 

Castilho lembra que candidato de 1985 foi escolhido de maneira consensual no Partido 

e considera a grande greve da Verolme certamente prejudicou o resultado do partido no pleito: 

“A campanha do PT parou, pois todos ficaram à disposição da greve. Ficaram só Paes Selles e 

JB fazendo campanha e conquistamos um resultado expressivo mesmo assim. A greve nos 

atrapalhou na eleição’.  

                                                           

23 O Partido dos Trabalhadores participou das para a escolha dos vereadores de Eleições de 1982, mas não elegeu 

nenhum de seus candidatos. 

24 Ver Figura 2 
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Luiz Paes Selles foi eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores na eleição 

realizada em 1986, com 16.319 votos.  

3.7. A vitória de Neirobis - 1988 

 A primeira vitória do Partido dos Trabalhadores veio com a candidatura Neirobis Kazuo 

Nagae em 1988, que concorreu acompanhado do jovem presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos, Luiz Sérgio da Nóbrega. Foi a primeira eleição de um candidato que não fazia 

parte das famílias tradicionais no município e a vitória do esforço coletivo de trabalhadores de 

diversos segmentos. 

 Neirobis atualmente tem 72 anos e foi eleito quando tinha 44. De uma família paulista, 

se mudou para em Angra dos Reis em 1950, quando o pai procurava trabalho na indústria da 

sardinha, que movimentou a Ilha Grande durante boa parte do século XX. Antes de sua família 

se instalar no Centro de Angra, Neirobis chegou a morar por um período na Praia da Longa, na 

Ilha Grande, e na Praia da Armação, a Ilha da Gipóia, onde seu pai construiu uma ‘Fabrica de 

Sardinhas’25. Dentista por profissão, se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 1984, por fazer 

parte da Igreja Católica:  

Não fui dos fundadores. Entrei em 1984. No processo da eleição de 1985. Foi através 

da igreja católica. Porque na igreja católica havia essa grande discussão do que é que 

é ser católico. Pra que serve? O que que é isso né? Então você assume uma 

determinada teologia. Teologia do amor. Do fazer bem. (...), mas isso não basta. A 

gente chegava a essas reflexões. Você ser isto não basta. Você tem que ter um 

engajamento na sociedade para mudar a sociedade. Não adianta você dá um pão. 

Comida. Daqui a pouco a fome volta de novo. Tem que acabar com a causa da fome. 

Então essa discussão a gente tinha na igreja católica. (...), mas como fazer isso? Ai 

nesse como fazer isso surge o Partido dos Trabalhadores, com aquelas propostas que 

a gente na igreja estava aguardando. Enfim, bateu. Coincidiu. Foi o único partido que 

me interessou. Que me chamou a atenção. E aí eu comecei a observar. A conversar 

com alguns. 

                                                           

25 Em Angra dos Reis, entre as décadas de 30 e 70, conhecia-se como Fabrica de Sardinha as indústrias de 

processamento do pescado em enlatados. 

 



40 

 

Neirobis viu no Partido dos Trabalhadores a oportunidade de colocar em prática as 

transformações na sociedade que debatia na igreja. No PT ocupou a presidência do diretório 

município por um mandato, mas sempre foi ativo na legenda.  

3.7.1. A segunda opção 

 Apesar de ter vencido a disputa eleitoral de 88 com praticamente o dobro de votos do 

segundo colocado, o empresário Fernando Jordão, Neirobis não era a primeira opção do partido 

para aquela disputa. O nome natural para o pleito, segundo relataram Castilho e Neirobis, seria 

Luiz Sérgio, que estava liderando o movimento operário e tinha ganhado destaque durante a 

grande greve da Verolme de 1985. Apesar disso, durante as reuniões que antecederam o período 

eleitoral o diretório do partido decidiu mudar o nome que seria lançado, por considerar que Luiz 

Sérgio tinha a antipatia do eleitor de classe média que morava no Centro da cidade, até então o 

maior colégio eleitoral do município. 

 Para Castilho, o prognostico era claro: 

Já tínhamos uma classe média grande no Centro da cidade e que depois da greve 

começou a ver os metalúrgicos como uma força. Uma ameaça. Tínhamos tudo para 

ganhar as eleições, mas chegamos à conclusão de que um nome operário não 

conseguiria vencer. Nós íamos ser derrotados no Centro da cidade. A solução que foi 

decidida foi Neirobis como candidato prefeito e o Luiz Sérgio de vice. O problema é 

que tivemos que convencer o Neirobis disso.  

 Neirobis queria fazer mudanças e transformações na sociedade, mas não se via como 

uma liderança para encabeçar esse processo. Para ele, o nome que deveria ser lançado também 

era o de Luiz Sérgio, que protagonizava dentro do partido naquele período: 

Na verdade, eu queria fazer parte de algum grupo desses, mas não ser o protagonista. 

Eu nunca tive jeito para isso e nem tenho até hoje. Ser liderança não era o meu feitio. 

Eu gostava daquele trabalho que eu fazia na igreja. De formiguinha. Eu sendo mais 

um. Por esse meu engajamento na igreja é que eu fui, talvez, observado pelos colegas. 

Por que na verdade nós tínhamos já um grande candidato, que era o Luiz Sérgio. Então 

quando se começou a pensar em candidatura o nome que para mim era natural era o 

Luiz Sergio. Luiz Sergio era a grande liderança já naquela época.  

 Assim como Castilho, Neirobis concordava que lançar Luiz Sérgio em 88 seria 

arriscado, pois a “classe média aqui do centro da cidade não o via com muito bons olhos”, por 

conta de sua postura na luta sindical ser incisiva: 
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A avaliação coletiva do partido era de que para nós, internamente, seria o nosso 

melhor candidato. Luiz Sérgio. Mas precisava de voto e tínhamos que ter um nome 

mais leve. E aí chegou em mim. Eu na verdade fui candidato não como primeira 

opção. Nem a minha primeira opção era eu. Era o Luiz Sérgio. Interessante. Mas pela 

avaliação do nosso pessoal, em relação a classe média cidade o Luiz Sérgio foi 

excluído e eu fui indicado. 

3.7.2. O mandato de Neirobis 

Neirobis Nagae, que assumiu a prefeitura no dia 1º de janeiro de 1989, mas, segundo o 

próprio, foram necessários quatro meses para fazer com que a sua equipe tomasse conhecimento 

de como funcionava a máquina pública. Quando perguntado sobre que áreas foram 

consideradas prioritárias em seu governo, o ex-prefeito foi direto ao responder, a educação: 

A nossa política emblemática foi na educação. (...) eu sei que nós tínhamos, no final 

do governo Reseck, um déficit de três mil vagas na escola de primeiro segmento, de 

primeira a quinta série. E a gente conseguiu ao logo desses quatro anos zerar esse 

déficit. Mas, para além das vagas e da escola física, prédio. O que nós conseguimos 

mudar foi a parte pedagógica. Então foi a proposta de mudança pedagógica, proposta 

pelos professores, claro. Aquilo entusiasmou a rede. O professor passou a ser 

protagonista da educação mesmo. Não somente na sala de aula. Mas como formador. 

Aí passaram a ser estudados os grandes pensadores da educação. Emília Ferreira na 

alfabetização. O grande pensador de São Paulo, Paulo Freire. Eu sei que havia um 

entusiasmo na educação. Aquilo foi a melhor coisa da nossa administração. Usamos 

a educação como ferramenta de transformação. 

 Segundo documentos arquivados na sede do diretório do Partido dos Trabalhadores 

consultados quando da realização da entrevista com Castilho, a expansão da educação no 

município de Angra dois Reis foi significativa, tendo o Município saído de 3 mil alunos ao final 

da gestão de Reseck, em 1988, para 16 mil alunos, ao termino da gestão de Neirobis, em 1992. 

A pesquisa procurou ratificar os dados juntos a Secretaria Municipal de Educação, mas não se 

obteve resposta. 

 Neirobis Nagae também destaca como ponto alto de sua gestão a área da saúde, muito 

por conta do momento nacional a época, já que seu mandato coincidiu com o período em que o 

Governo Federal começou a implantar o Sistema Único de Saúde (SUS).  O ex-prefeito 

também aponta que os mutirões de obras realizados em sua gestão foram motivos bons frutos 

de suas gestões:  
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Uma coisa é o que eu estou avalio. Que eu falo com um olhar um pouco mais técnico. 

A outra coisa é o olhar da sociedade. Mas o entusiasmo da sociedade vem com aquilo 

que aparece. São as obras. Nós fizemos muitas obras. A prefeitura propriamente dita 

e a prefeitura com a sociedade em mutirão. Fizemos muita obra com mutirão. Naquela 

época ninguém questionava isso. O pessoal queria fazer uma pequena obra, a 

prefeitura comprava o material e o povo dava a mão de obras. Hoje eu olho pra trás e 

me pergunto como é que fizemos isso. Você vai hoje em qualquer lugar e você tem 

ainda essas obras feitas em mutirão naquela época. E isto deu visibilidade para a 

prefeitura. Nem tanto a educação. Quando eu falo da educação, que eu acho que foi a 

nossa maior contribuição. Mas se você perguntar aí fora talvez não seja. O eleitor 

comum ele não vai dizer isso. Ele vai dizer o que ele viu. Muita obra. Obra direto.  

Zequinha Miguel em sua entrevista, relatou que exerceu durante todo o mandato de 

Neirobis o cargo de Secretário e Cultura, mas que, para ele, o grande legado da gestão de 

Neirobis foi o combate à privatização de praias em condomínios e ilhas. Já Castilho ocupou o 

cargo de Secretário de Agricultura e Pesca durante os quatro anos do referido governo. 

3.7.3. Orçamento Participativo 

O Governo de Neirobis Nagae foi uma das primeiras gestões municipais de todo o país 

a implementar Orçamento Participativo (OP) como forma de participação social26. Entenda-se 

como Orçamento participativo por meio da definição estabelecida por Avritzer e Navarro 

(2003), citados por Costa (2010), que afirmam que OP é uma forma de balancear a articulação 

entre a democracia representativa e a democracia participativa, tendo como base os seguintes 

objetivos: i) cessão de soberania por quem detém o poder local; ii) reintrodução de elementos 

de participação local; iii) autorregulação soberana, a partir da definição de regras e 

procedimentos pelos participantes do OP e, iv) reversão das prioridades de recursos públicos 

locais em prol das populações mais carentes.  

 Para Neirobis, o OP era um sonho desde a fundação do PT em Angra dos Reis, pois o 

partido tinha o sonho de fazer da prefeitura um organismo aberto e democrático. Mas segundo 

o ex-prefeito, a execução do projeto se mostrou falha na realidade, pois menos de 10% do 

orçamento municipal ia para discussão com a sociedade: 

                                                           

26 Não há clareza quanto aos municípios que implantaram primeiro o orçamento participativo. Os estudos de Costa 

(2010) e Pires, Martins e Del Mônico (2012) indicam a Gestão do PT em Angra dos Reis está na primeira leva de 

municípios executar a política, em 1989. 
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Sonhávamos com assembleias deliberativas. Mas na pratica isso não ocorre. Não 

ocorreu e não ocorre. Fizemos no nosso governo várias reuniões. E isso encantou o 

povo da cidade. Mas como 54% do dinheiro é para salario e 6% da Câmara. (...), Gasto 

com agua, luz, carro, essas coisas do dia-a-dia da prefeitura, telefone, na época tinha 

fax. Então você coloca mais 15, 20% com despesas. Então íamos discutir com a 

sociedade 10% do orçamento. Aí dava briga. Muita coisa para fazer. Não tinha como. 

Foi uma ideia que a gente tinha quando fora da prefeitura. Depois na pratica foi se 

tornando difícil, até que parou. No governo Castilho acabou. Virou um problema. Não 

acrescentava mais nada.  

 O Orçamento Participativo foi executado pelo Partido dos Trabalhadores durante os 12 

anos consecutivos em que o partido esteve à frente do Executivo Municipal em Angra dos Reis. 

Para José Marcos Castilho, prefeito que encerrou as atividades do Conselho do Orçamento, 

órgão que discutia e deliberava sobre o OP, as reuniões eram desgastantes e improdutivas.  

Disputávamos o recurso com o Conselho do Orçamento. 100% do que seria investido 

era discutido no conselho de orçamento. Perdíamos muito. Em Porto Alegre o prefeito 

tinha um percentual onde ele poderia gerir diretamente. Aqui íamos para o pau para 

disputar orçamento. Levei dois anos de negociação para conseguir verba para alargar 

a rua do comercio, pois, o conselho só queria investimentos nos morros e nas periferias 

e nós tínhamos que fomentar o desenvolvimento econômico.  

 Em 1994 Neirobis Nagae foi eleito deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, 

onde exerceu o cargo de presidente da comissão permanente de educação na Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.  

3.8. A continuidade com Luiz Sérgio 

Como dito anteriormente, durante a execução deste trabalho não se conseguiu 

entrevistar o ex-prefeito Luiz Sérgio, que atualmente exerce o quinto mandato consecutivo 

como deputado federal no congresso nacional. Luiz Sérgio atualmente tem 58 anos e foi eleito 

prefeito quando tinha 34, na disputa eleitoral de 1992, quando derrotou Fernando Jordão, 

conquistando 50,58% dos votos validos (Figura 4).  

Segundo Neirobis Nagae, prefeito que o antecedeu e que teve Luiz Sérgio como seu 

vice-prefeito, a escolha do candidato em 1992 foi natural:  

“Foi um governo de continuidade. Os projetos continuaram não tendo ocorrido sequer 

o processo de transição de governo. Assim como entre os governos de Luiz Sergio 

para Castilho. Observam-se pouquíssimas mudanças na equipe de governo. Não 
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houve nenhuma mudança grande em prioridade dos referidos governos também. 

Continuou-se com tudo e ele apenas expandiu algumas coisas. Por exemplo o museu 

de arte sacra foi no governo dele”.  

 

Figura 4 – Capa edição 622 do Jornal Maré 

 

FONTE: Acervo da Biblioteca Municipal Professor Guilherme Briggs 

 

 Com a vitória de Luiz Sérgio, enfim o Partido dos Trabalhadores conseguia eleger um 

operário ao maior cargo do executivo local em Angra dos Reis, apenas 11 anos após a 

inauguração do diretório municipal da legenda. 

3.9. O fim do ciclo com Castilho 

 A terceira gestão consecutiva do Partido dos Trabalhadores em Angra dos Res veio após 

a disputa eleitora de 1996, quando José Marcos Castilho foi eleito prefeito (Figura 5), tendo 

como sua vice a professora Maria da Conceição Caldas Rabha. Castilho teve uma vitória 

apertada, com uma diferença de pouco menos de 3.000 votos sobre Aurélio Gonçalves Marques. 

Castilho atualmente tem 56 anos e tinha 36 quando foi eleito prefeito. Assim como Luiz 

Sérgio, também já acumulava a experiência de ter sido vice-prefeito no mandato anterior. 

Técnico de contabilidade por profissão, nunca trabalhou na área. “Eu era balconista com meu 

pai, fui pra Verolme, onde trabalhava no setor de montagem e depois fui ser PT, tendo sido 

profissionalizado na CPT.” 
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Figura 5 – Capa edição 830 do Jornal Maré 

 

FONTE: Acervo da Biblioteca Municipal Professor Guilherme Briggs 

  

Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 1981, logo após a fundação do diretório. 

Exerceu cargos na executiva do partido entre 85 e 87. Foi presidente municipal da sigla entre 

93 e 94. Em 1986 foi da regional do partido. Em 2013 fez parte da chapa venceu a eleição para 

comandar o diretório, sendo eleito vice-presidente, mas pediu desligamento de suas funções 

junto ao diretório meses depois. Antes de se eleger prefeito também trabalhou como chefe de 

Gabinete do deputado Paes Selles, entre 86 e 88, quando assumiu a Secretaria de Agricultura e 

Pesca na Gestão de Neirobis.  

Castilho, assim como Neirobis classificou o governo de Luiz Sérgio, também aponta 

que a sua gestão foi de continuidade das políticas que já estavam sendo implementadas pelo 

Partido dos Trabalhadores: 

A minha gestão foi a terceira eleição do PT e já havia um desgaste com o passar do 

tempo. Todo o trabalho foi feito como uma sequência de gestão. Uma coisa que 

marcou muito a minha gestão foi que conseguimos efetivamente ter um planejamento 

estratégico. Nós trabalhamos com planejamento o tempo todo. O Neirobis trabalhava 

com uma visão mais de longo prazo. O Luiz Sérgio começou a trabalhar o método do 

planejamento estratégico situacional e eu refinei esses trabalhos deixados pelos dois, 

visando conseguir realizar aquilo que tínhamos nos comprometidos.  
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 A gestão, segundo Castilho, trabalhava com três pilares; plano de governo, capacidade 

administrativa e governabilidade: 

“Tínhamos uma visão do horizonte aonde queríamos chegar. Uma das tarefas que eu 

tinha era dar conta dos nós que não conseguimos resolver no passado. Construir o 

Teatro e saneamento eram as nossas metas. Nosso objetivo era desenvolver a cidade. 

As áreas prioritárias foram saneamento, educação e saúde. Eu construí poucas escolas, 

mas as gestões do PT fizeram com que tivéssemos um salto de educação no município, 

principalmente no mandato do Neirobis. Na minha gestão já tínhamos 23 mil crianças 

na escola. O nosso desafio era manter esses serviços com um orçamento que já estava 

em queda. Recebi a gestão com 4% de cobertura do tratamento de esgoto na cidade e 

chegamos a 36%. A minha gestão teve que dar ajustes para dar mais qualidade àquilo 

que já vinha sendo feito” 

Em 2002, Castilho foi secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento, Pesca e 

Desenvolvimento do Interior, durante um breve período do Governo de Benedita da Silva. 

Também foi diretor de Administração e Financias da Eletronuclear, entre 2003 e 2005. Em 

2009 foi assessor de Relações Institucionais do Gabinete da Primeira Vice-Presidência da 

Câmara Federal, na gestão do deputado Marco Maia e em seguida ocupou o mesmo cargo na 

presidência da Câmara, também com Marco Maia, entre 2010 e 2011. Atualmente exerce a 

função de secretário parlamentar no mandato do deputado federal Luiz Sergio.  

3.10. A ascensão de Fernando Jordão 

 O Partido dos Trabalhadores deixou o comando do Executivo Municipal em Angra dos 

Reis após 12 anos e três mandatos consecutivos. A primeira derrota após a sequências de 

vitórias veio na disputa eleitoral do ano 2000, quando Fernando Jordão, em sua terceira 

tentativa, consegui um excepcional resultado, totalizando 73,74% dos votos válidos e três vezes 

mais votos que o candidato do PT, que na ocasião foi o ex-prefeito Neirobis Nagae.  

O número que consagrou a vitória de Fernando Jordão é significativo, se pensarmos que 

ele estava tirando do cenário político angrense um partido que se consolidou com o voto do 

operário e da Igreja Católica. Apesar disso, para o ex-prefeito José Marcos Castilho, essa foi 

uma tragédia anunciada: 

Um dos grandes erros de todas as gestões que tivemos em Angra foi político. Nós 

fomos eleitos sozinhos e governamos sozinho. Esse foi o nosso grande erro do 

primeiro mandato. No Luiz Sérgio conseguimos abrir um pouco, mas só conseguimos 

agregar parte do PSB e muito a contragosto dos nossos. Só não perdemos as eleições 
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já em 96 por que eles se dividiram. Naquela eleição se o Fernando Jordão fosse 

candidato ele ganharia. A condição para ele ser candidato era juntar todo que 

disputava conosco em torno dele. Mas ele não conseguiu e não disputou a eleição. Eu 

ganhei com 4% de diferença. Isso foi um grande sinal do que estava por vir.  

 Neirobis Nagae tem opinião semelhante à de Castilho sobre os motivos que levaram à 

derrota na eleição de 2000: 

Me parece que o grande erro do partido foi de não ter feito abertura para outros 

partidos. Não agregou muito mais. Fomos formando um gueto na verdade e a gente 

não percebeu isso. Eu acho que isso teve um peso muito grande. Não tivemos a 

sabedoria nem a qualidade política de ter percebido essa necessidade. Ninguém falava 

nisso. Mas, por outro lado, o que se fala hoje dos políticos tradicionais dos partidos 

tradicionais na época se falava também. Então nós do PT éramos contra aquilo. Então 

se éramos contra não temos nada que estar de braços dados com eles. Era isso. Éramos 

um grupo socialista contra a classe média. Faltou sabedoria para a gente.  

3.10.1. A certeza da derrota 

O ex-prefeito Neirobis Nagae sabia quando foi escolhido para ser o candidato que 

enfrentaria Fernando Jordão em 2000 que estava “indo para o sacrifício”. Neirobis tinha claro 

que a situação política para o Partido dos Trabalhadores não era favorável, mas reconhece que 

no momento o partido não tinha nenhuma nova opção para tentar evitar a derrota:  

Não tínhamos uma opção. Nem eu era uma opção. Eu tinha já passado da época. Não 

tinha como. Na pesquisa de intenção de voto o Castilho estava muito mal. Seria a 

Conceição, mas o governo estava muito desgastado. A nossa oposição já estava 

organizada. Eles acharam que a Conceição seria derrota certa e me escolheram. Mas 

não adiantou de nada. Tudo estava desfavorável. Assim como em 88 tudo confluía, a 

coincidência, para a minha eleição, em 2000 foi proporcionalmente ao contrário. A 

mesma coisa aconteceu com o nome do Fernando Jordão em 2000. Havia aquele 

desgaste com o PT por conta dos três anos de mandato. O pessoal estava cansado. 

Realmente tinha que ter um nome diferente. E nós não tivemos.  

O ex-prefeito Neirobis definiu o desfecho da eleição como o final de um ciclo, que ele 

considera de sucesso.  

3.10.2. A Reeleição Fernando Jordão e o seu sucessor  

 Após assumir o mandato em 1º de janeiro de 2001, Fernando Jordão caiu nas graças da 

população, principalmente por fazer grandes obras de urbanização na região central do 
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município de Angra dos Reis e por investir maciçamente em marketing e propaganda. Adotou 

com o passar do tempo o slogan ‘Nunca se fez tanto’, promovendo as ações de seu governo. 

Fernando conseguiu se reeleger em 2004, quando disputou a eleição com Lia, a filiada 

que fez parte da fundação do partido e que já acumulava a experiência de ter sido vereadora e 

a profissão de advogada. A vitória novamente foi com uma larga vantagem. Fernando alcançou 

70,28% dos votos validos e confirmou a baixa popularidade do Partido dos Trabalhadores no 

cenário local. 

Em 2008 o Partido dos Trabalhadores foi derrotado pela terceira vez seguida nas 

eleições municipais. Desta vez por Tuca Jordão, primo de Fernando, que contou com o seu 

apadrinhamento para vencer a disputa contra a professora Maria da Conceição Caldas Rabha, a 

Conceição Rabha. Desta vez o Partido dos Trabalhadores retorna ao páreo da disputa eleitoral, 

perdendo a eleição por apenas 4 mil votos. 

3.11. O Retorno do PT – A vitória de Conceição 

O Partido dos Trabalhadores reencontra o caminho da vitória no município de Angra 

dos Reis no dia 07 de outubro de 2012, quando a professora, ex-vereadora e ex vice-prefeita 

Conceição Rabha, derrotou o maior adversário político do partido, Fernando Jordão, por uma 

margem de votos semelhante à da derrota para Tuca Jordão. 

Respeitando o recorte inicial do projeto que resultou na execução desse trabalho, não 

foi feita a análise qualitativa da respectiva gestão petista, pelo fato de o governo ainda estar em 

exercício do mandato e por questões de ordem pessoal27. Apesar disso, foi produzida a análise 

quantitativa do resultado do pleito eleitoral de 2012, que se encontra no próximo capítulo da 

presente monografia.  

3.12. A maior derrota e as incertezas do futuro. 

A eleição municipal de 2016 colocou o Partido dos Trabalhadores em Angra dos Reis 

em seu pior momento político desde a sua fundação 1981. O candidato a prefeito pela sigla, o 

comerciante Aristides Cunha, obteve apenas 2,42% dos votos válidos no pleito eleitoral, 

                                                           

27 Pelo fato do pesquisador que realizou esta monografia exercer cargo de confiança durante todo o período de 

gestão de Conceição Rabha, o recorte inicial no Projeto de Pesquisa que originou este trabalho excluiu a análise 

qualitativa do referido governo, para evitar o comprometimento dos dados coletados. 
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amargando a quarta posição, enquanto Fernando Jordão quebrou o próprio recorde e alcançou 

82,05% dos votos válidos. A manchete do Jornal Maré (Figura 10) trouxe a manchete ‘Fernando 

82% - Vitória Esmagadora nas urnas’. 

Figura 6 – Capa edição 264 do Jornal Maré 

 

FONTE: Página do Jornal Maré no Facebook28 

 

Com a votação, Fernando se tornou o prefeito eleito com as três maiores votações desde 

a reinstituição do voto direto para escolha do gestor municipal, nas eleições de 2000, 2004 e 

2016. Para José Marcos Castilho, a maior derrota da história do PT em Angra dos Reis já podia 

ser prevista desde 2014:  

O resultado das eleições de 2014 mostraram aonde o PT Angra iria parar. O Fernando 

se elegeu deputado com muita folga e colocou os pês na prefeitura. O Luiz Sergio 

diminui a sua votação na cidade de 15 mil para 7.800 votos. Nós ganhamos o segundo 

turno presidencial com muito aperto. Isso já era reflexo da rejeição da má 

administração municipal. Não se combateu os problemas financeiros e queda da 

situação fiscal só veio para corroborar os problemas. O pior é que os primeiros 

                                                           

28 Disponível em: 

https://www.facebook.com/jornalmare/photos/a.1130152050410822.1073742020.130478907044813/113015227

0410800/?type=3&theater 
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atingidos por essa forma de governar foram as bases sociais do PT, que perderam voz. 

O governo da Conceição gerou frustação na população em geral e naquele que é do 

PT, que não se viu representado. Muito pelo contrário, viu os seus adversários no 

governo com muito mais espaço e voz do que eles. O governo a partir de 2015 operou 

contra os interesses do PT. Essa é a verdade.  

 Castilho aponta que para a reconstrução do diretório angrense do Partido dos 

Trabalhadores será necessária a reconstrução das bases do partido, para que sejam novamente 

estreitados os lações com os movimentos sociais. “Não é fácil para nos reconstruirmos o partido 

nesse cenário. Vai levar bastante tempo e teremos que ter muita paciência”.  

Já o ex-prefeito Neirobis Nagae não vê possível um processo de reconstrução do partido 

em Angra dos Reis. Para ele, a sociedade agora enxerga o Partido dos Trabalhadores com uma 

ótica pejorativa, muito em reflexo do contexto nacional do partido:  

Externamente jamais o PT será perdoado pela sociedade. Éramos o arauto da justiça, 

da coerência, do respeito ao dinheiro público. A cara do PT para a sociedade era 

essa. Acabamos com essa nossa qualidade. Ai não tem jeito. Vai continuar um 

partido igual aos outros. Implodimos um projeto de partido de grande sucesso. É um 

caminho que não tem volta. É triste. As pessoas ficaram desconfiadas. No meio de 

quem está com uma ideia boa, simples, ingênua pode vir gente de fora que quer se 

aproveitar. Foi o que aconteceu né. Conseguiram acabar com uma boa ideia.  

Pode-se observar, a partir da fala dos entrevistados, que o partido se afastou das 

diretrizes que foram essenciais para a sua fundação, no início da década de 80, e que serviram 

para introduzir o PT no cenário político angrense e consolidar a sigla como uma das mais 

importantes bases políticas da legenda no Estado do Rio de Janeiro desde a sua fundação. 

Destaco, para isso, a eleição de Luiz Paes Selles e Neirobis Nagae aos respectivos mandados 

como deputados estaduais e Luiz Sérgio, que está no quinto mandato como deputado federal.  

Finalmente, no último capítulo será abordada de maneira detalhada o desempenho 

eleitoral do Partido dos Trabalhadores nas eleições majoritárias no município de Angra dos 

Reis.  
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4.CAPÍTULO 3 – Desempenho Eleitoral do PT/Angra 

A proposta inicial do projeto que deu origem a essa monografia tinha como dois dos 

seus principais objetivos a busca por se ‘criar um marco referencial que contasse a história da 

participação política do Partido dos Trabalhadores no município de Angra dos Reis’ e 

‘elaborar um mapeamento da performance eleitoral do Partido dos Trabalhadores nas eleições 

municipais’. Na busca de tentar cumprir essas propostas, ainda que parcialmente, abordarei no 

último capítulo dessa monografia a performance eleitoral do PT nas eleições majoritárias no 

município de Angra dos Reis. 

Para conseguir construir a trajetória do voto do Partido dos Trabalhadores, o 

planejamento inicial da pesquisa contava com a disponibilização das atas de totalização dos 

votos pela Justiça Eleitoral. Mas, apesar dos documentos referentes às eleições municipais 

deverem ser disponibilizados para consulta pública, essa etapa foi prejudicada pelo fato de os 

cartórios das duas Zonas Eleitorais (116ª ZE e 147ª ZE) do Tribunal Regional Eleitoral do Rio 

de Janeiro (TRE-RJ) sediadas em Angra dos Reis não possuírem mais em seus arquivos os 

dados e documentos referentes às eleições municipais das décadas de 80 e 90, assim também 

como parte significativa dos dados relativos aos pleitos de 2000, 2004 e 2008. 

Segundo o informado oficialmente pelos funcionários do cartório da 116ª ZE, a maior 

parte do arquivo do órgão, que é o mais antigo do município, se perdeu durante uma infestação 

de fungos29, popularmente conhecido como mofo, em meados dos anos 2000. Por conta disso, 

os dados que apresento a seguir, todos de autoria da Justiça Eleitoral, foram obtidos durante o 

transcorrer da pesquisa das mais variadas formas. 

Uma parte dos dados que pautam esse capítulo foram obtidos no site do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE)30. O Setor de Dados Históricos, do Tribunal Regional Eleitoral, 

também contribuiu com parte dos dados, após solicitação formal por email, principalmente nos 

dados referente às eleições mais antigas (1985, 1988 e 1992). O arquivo do Diretório Municipal 

do Partido dos Trabalhadores de Angra dos Reis também contribuiu com copias de documentos 

                                                           

29 O mofo é algo comum em Angra dos Reis, devido a umidade da Mata Atlântica e da Baía da Ilha Grande 

30 Disponível em:  <http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-anos-anteriores>. Acessado 

em: 22/11/2016. 
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da Justiça Eleitoral, assim como parte da pesquisa também foi realizada no arquivo da 

Biblioteca Municipal Professor Guilherme Briggs. 

O planejamento inicial para esse capítulo também incluía a realização do levantamento 

das estatísticas das eleições proporcionais do município de Angra dos Reis e a identificação das 

coligações eleitorais e as coalizões de governo construídas pelo Partido dos Trabalhadores no 

período temporal estudado, mas devido à falta de arquivamento da documentação relativa aos 

respectivos pleitos nos cartórios das Zonas Eleitorais de Angra dos Reis, e a inconsistência dos 

dados colhidos nas entrevistas, o recorte da pesquisa teve que ser reduzido à apenas as eleições 

majoritárias, por questões técnicas. 

Apesar da grande dificuldade para a obtenção dos dados das eleições municipais desde 

1985, o resultado que foi reunido nessa etapa da pesquisa acabou atingindo, mesmo que 

involuntariamente, um objetivo que pode ser considerado ainda maior: a produção de um 

documento único que sistematiza em detalhes o resultado de todas as eleições municipais para 

prefeito desde o fim da ditadura militar e o início de um novo período democrático do Brasil, 

tendo por base a cidade de Angra dos Reis. 

4.1. Votação em 1985 

Como já dito anteriormente31, a eleição municipal de 1985 foi a primeira vez em que os 

moradores de Angra dos Reis escolheram de maneira direita o prefeito que iria governar a 

cidade após o fim da Ditatura Militar. Ao todo, foram 19 anos em que os militares indicaram 

os prefeitos para o município, pelo fato cidade ter sido considerada de Segurança Nacional por 

sediar uma Usina Nuclear. O primeiro prefeito eleito foi José Luiz Ribeiro Reseck, pelo extinto 

Partido da Frente Liberal (PFL), com 29,63% dos votos válidos (Tabela 1), totalizando 8.319 

votos.   

                                                           

31 Ver o capítulo anterior. 
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Tabela 1 – Estatísticas da eleição de 1985 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com dados do TSE 

 

O Partido dos Trabalhadores, que lançou o médico sanitarista Luiz Paes Selles como 

candidato e João Batista de Azevedo como vice, alcançou a terceira posição naquele pleito, 

conquistando 5.989 votos, o que equivalia a 20,52% do eleitorado e a 21,33% dos votos válidos. 

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ficou com a segunda colocação naquela 

ocasião, com o empresário Jorge Elias Miguel, tendo conquistado 6.940 votos. Também 

disputaram aquela eleição os candidatos Arthur Jordão Costa, pelo Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), que teve 3.858 votos, e Jayr Carneiro Toscano, pelo Partido 

Democrático Social (PDS), que teve 2.968 votos. 

4.2. Votação em 1988 

O resultado das eleições municipais de 1988 (Tabela 2) resultaram na primeira grande 

vitória eleitoral do Partido dos Trabalhadores em Angra dos Reis. O dentista Neirobis Nagae 

venceu a disputa municipal, se tornando prefeito com 11.954 votos (29,77% do eleitorado e 

35,73% dos válidos). Neirobis tinha em sua chapa o então jovem sindicalista do setor 

metalúrgico, Luiz Sérgio.   
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Tabela 2 – Estatísticas da eleição de 1988 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com dados do TSE 

 

A votação que deu a vitória ao PT foi quase o dobro dos votos do segundo colocado, o 

empresário Fernando Jordão, que disputou a eleição pelo Partido Liberal (PL) e teve 6.100 

votos. Fernando, que posteriormente se tornaria o maior adversário político do Partido dos 

Trabalhadores no município, teve os votos de 15,19% do eleitorado e 18,23 dos votos válidos. 

O PMDB lançou naquela eleição o nome de João Luiz Gibrail Rocha, que foi o último 

prefeito de Angra dos Reis nomeado pela Ditadura Militar, mas o candidato, pela força do voto 

direto, ficou com a terceira colocação nas urnas. PFL e PDT participaram novamente do pleito 

municipal em 1988, tendo ficando com a quarta e sexta posição respectivamente. O Partido 

Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Verde (PV) lançaram candidatos a prefeito na eleição, 

ficando em quinto e sétimo. 

4.3. Votação em 1992 

O Partido dos Trabalhadores conseguiu a segunda vitória consecutiva na eleição 

municipal emplacando uma chapa encabeçada por Luiz Sérgio Nobrega, até então vice-prefeito, 

e José Marcos Castilho. A vitória se concretizou por meio de 19.019 votos, o que equivaleu a 

50,58% dos votos válidos e 41,21% do eleitorado daquele ano (Tabela 3). A excelente votação 

de Luiz Sérgio Nóbrega pode ser atribuída, entre outros fatores, à gestão participativa 

implantada por Neirobis Nagae entre 1989 e 1992.   
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Tabela 3 – Estatísticas da eleição de 1992 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com dados do TSE 

 

A disputa eleitoral municipal de 1992 foi a primeira onde aconteceu a polarização entre 

o Partido dos Trabalhadores e Fernando Jordão, que disputou aquela eleição pelo PDT. 

Fernando Jordão teve 15.293 votos, ficando conquistando a segunda colocação com 40,67% 

dos votos válidos. 

O ex-prefeito José Luiz Reseck também participou da disputa eleitoral de 1992, mas 

saiu como o menos votado do pleito, conquistando apenas o voto de 7,13% do eleitorado, tendo 

totalizado 3.289 votos. 

4.4. Votação em 1996 

O Partido dos Trabalhadores venceu também a eleição de 1996, mais uma vez tendo 

indicado o vice-prefeito da gestão anterior para o pleito seguinte. José Marcos Castilho, que 

teve a professora Maria da Conceição Rabha compondo a sua chapa, foi eleito com 17.501 

votos, sendo 36,6% dos votos validos e 33,19% do eleitorado (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Estatísticas da eleição de 1996 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com dados do TSE 

 

O vereador Aurélio Gonçalves Marques, concorrendo pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), conquistou o segundo lugar naquela disputa, com 14.709 votos, 

totalizando 30,78% dos votos válidos. A terceira colocação ficou com o jornalista e empresário 

João Carlos Rabello, do PSB, que obteve 12.649 votos. O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 

lançou candidato na disputa de 1996, com o nome do dentista Paulo Cesar Benzi, que teve 2.949 

votos. 

O resultado da eleição mostrou o enfraquecimento da performance eleitoral do Partido 

dos Trabalhadores entre os anos de 1993 e 1996, se tomarmos como critério de análise a 

diminuição da votação desde a eleição de Luiz Sérgio. Pode-se observar que em quatro anos o 

PT teve uma diminuição dos votos válidos de 50,58% para 36,6%. Enquanto o eleitorado 

aumentou em 18.73% no período, saindo de 53.997 votantes para 64.116, a quantidade de votos 

do Partido dos Trabalhadores diminuiu de 19.019 para 17.501, o que representa uma queda de 

7.98%. 

4.5. Votação em 2000 

A primeira grande derrota do Partido dos Trabalhadores na disputa pela Prefeitura de 

Angra dos Reis veio na segunda eleição polarizada com Fernando Jordão, disputando o pleito 

com número 12, do PDT. O ex-prefeito Neirobis Nagae, na chapa que foi composta mais uma 

vez com a professora Maria da Conceição Rabha, ficou em segundo lugar, totalizando 15.391 

votos, o equivalente a 23,19% do eleitorado e 24,64% dos votos válidos (Tabela 5).  
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Tabela 5 – Estatísticas da eleição de 2000 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com dados do TSE 

 

A votação do PT na disputa do ano 2000 representou menos de 1/3 da votação de 

Fernando Jordão, que teve 46.064 votos, alcançando 73,74% dos votos válidos. A eleição 

também contou com o candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Adriano 

Moreira, que obteve 1.007 votos e 1,61% dos votos válidos. 

4.6. Votação em 2004 

 O pleito eleitoral de 2004 foi onde aconteceu a segunda disputa polarizada entre o Partido 

dos Trabalhadores e o já consolidado adversário Fernando Jordão, agora filiado ao PMDB. O 

PT lançou candidata na chapa majoritária a advogada e vereadora de mandato Maria do Carmo 

Aguiar, conhecida na cidade como Lia, acompanhada do empresário Francisco de Assis Guedes 

de Souza, popularmente conhecido pelo nome mesmo nome de sua empresa, Tuca Parafuso. 

Fernando Jordão disputou a eleição tende Jorge Gonçalves Bernardo, o Bernardinho, 

como seu vice-prefeito. A eleição de 2004 teve ainda uma chapa do PV, composta por Mario 

Deschamps como candidato a prefeito e Maria Cândida Vieira como vice. 

 O resultado da eleição em 2004 foi mais uma grande derrota para o Partido dos 

Trabalhadores. Fernando Jordão conquistou a vitória em 2004 com 53.9992 votos, de um 

eleitorado 94.749 votantes (Tabela 6). Ao todo, ele conseguiu 70,28% dos votos válidos. Lia 

conquistou menos da metade dos votos de Jordão. O PT ficou com a segunda colocação, 

totalizando 21.303 em todo o município, o que equivaleu à 27,73% dos votos válidos. A chapa 

do PV teve apenas 1.525 votos validos, representando 1,98% da votação válida.  
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Tabela 6 – Estatísticas da eleição de 2004 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com dados do TSE 

 

4.7.  Votação em 2008 

O Partido dos Trabalhadores voltou a ter força na disputa da chapa majoritária no 

município de Angra dos Reis na eleição de 2008, quando lançou a professora, ex vice-prefeita 

e vereadora com mandato, Maria da Conceição Caldas Rabha, a candidatura a prefeita. Ela teve 

como vice o empresário Carlos Alberto Gibrail Rocha Filho, o Cacá, proprietário da empresa 

‘Sandubas32’. 

A disputa foi contra o candidato do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o 

engenheiro Artur Otávio Scapin Jordão Costa, conhecido popularmente como Tuca Jordão, que 

concorreu ao pleito com a indicação do prefeito reeleito e seu primo de primeiro grau, Fernando 

Jordão. Foi a terceira vez seguida em que disputa pela Prefeitura de Angra dos Reis ficou 

polarizada entre o PT e um Jordão, dessa vez não o mais famoso. 

 Apesar de contar com o prestigio de ter realizado grandes obras em Angra dos Reis 

durante os oito anos em que ocupou o cargo de prefeito, Fernando Jordão teve que enfrentar 

nas urnas a avaliação popular após a sua gestão ser alvo de uma investigação da Polícia Civil 

do Estado do Rio de Janeiro, que averiguava indícios de um suposto esquema de corrupção e 

                                                           

32 Nome de uma rede de franquias de fast food de Angra dos Reis e Paraty 
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de fraudes e licitações. A investigação acabou resultando na Operação Cartas Marcadas33, onde, 

em outubro de 2007, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra 

secretários de governo e de empresários que prestavam serviço à Prefeitura de Angra 

O candidato Tuca Jordão, apoiado por Fernando Jordão saiu vitorioso das urnas, mas a 

disputa recolocou o Partido dos Trabalhadores como uma das forças políticas em Angra dos 

Reis. Tuca obteve 44.162 votos, o equivalente à 52,21% dos votos válidos (Tabela7). Conceição 

Rabha ficou logo atrás, com 40.413 votos, totalizando 47,78% da votação válida. 

Com isso, podemos concluir que a Operação Cartas Marcadas parece ter influenciado 

no resultado da eleição de 2008, pois, devido à desconfiança levantada por um possível esquema 

de corrupção, o percentual de votos válidos do PMDB diminuiu 20%, que equivale ao mesmo 

percentual que aumentou na votação do Partido dos Trabalhadores, única organização partidária 

a fazer oposição à Fernando Jordão entre 2005 e 2008. 

  

Tabela 7 – Estatísticas da eleição de 2008 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com dados do TSE 

 

4.8. Votação em 2012 

A terceira disputa direta entre o Partido dos Trabalhadores e Fernando Jordão pela 

Prefeitura de Angra foi logo na eleição seguinte, em 2012. Novamente a candidata pelo PT foi 

a professora Conceição Rabha, dessa vez acompanhada do vereador mais votado na eleição de 

                                                           

33 Notícia divulgada em:  <http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL156717-5606,00-

POLICIA+PRENDE+EMPRESARIOS+E+SERVIDORES+EM+ANGRA+DOS+REIS.html> Acesso: 

23/11/2016. 
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2008, o comunicador Leandro Correa da Silva. Já Fernando Jordão, que se estabilizou no 

PMDB e na ocasião ocupava a suplência legislativa na Câmara Federal, reeditou a chapa que 

venceu a eleição de 2000, com Aurélio Marques. 

Dessa vez o Partido dos Trabalhadores venceu a eleição municipal com a pequena 

diferença de 5% dos votos válidos. A vitória veio muito pelo desgaste ainda da Operação Cartas 

Marcadas, que ainda julgava os réus da operação deflagrada em 2007 e pela rejeição popular 

ao mandato exercido por Tuca Jordão34, devido à dificuldade de arrecadação por conta da queda 

nos royalties do petróleo35. 

Conceição Rabha e Leandro Silva conquistaram 47.100 votos, de um eleitorado de 

117.456 votantes. A votação conquistada representou 48,88% do eleitorado e 52,42% dos votos 

válidos (Tabela 8). Fernando Jordão e Aurélio Marques ficaram logo atrás, com 42.750 votos, 

o equivalente a 44,35% dos eleitores e 47,58% da votação válida. 

 

Tabela 8 – Estatísticas da eleição de 2012 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com dados do TSE 

  

                                                           

34  Notícia divulgada em:  <http://odia.ig.com.br/portal/brasil/elei%C3%A7%C3%B5es-2012/prefeito-de-angra-

longe-da-campanha-eleitoral-1.496086. Acesso: 23/11/2016. 

35 Notícia divulgada em: 

<http://www.angra.rj.gov.br/imprensa_noticias_release.asp?vid_noticia=26085&IndexSigla=imp#.WDXuXuYr

LIU>. Acesso: 23/11/2016. 



61 

 

4.9. Votação em 2016 

Apesar de não constar no plano inicial da pesquisa a mensuração dos dados da eleição 

de 2016, vamos apresentar nesse capítulo, à título de ilustração o resultado totalizado na eleição 

do dia 2 de outubro de 2016. 

O pleito eleitoral de 2016 voltou a ter mais de três candidatos, o que não acontecia desde 

a eleição municipal de 1996. Foram sete candidatos a eleição majoritária, feito que igualou o 

recorde para o novo período democrático brasileiro36, número registrado na eleição de 1988. 

 O Partido dos Trabalhadores lançou o comerciante Aristides José da Cunha à 

candidatura a prefeito, acompanhado de Mario Deschamps, do Partido Verde, como candidato 

a vice. Novamente o PT enfrentou como maior adversário Fernando Jordão (PMDB), mas 

também chapas encabeçadas pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB), pelo PSDB, pelo 

Partido Popular Socialista (PPS), pelo Partido Democratas (DEM, antigo PFL) e pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL). 

Apesar da pluralidade de legendas na disputa eleitoral, o que se viu de resultado nas 

urnas foi um massacre. Fernando Jordão saiu vitorioso da eleição com 75.517 votos, de um 

eleitorado de 129.454 votantes, o que representa 74,17% das pessoas aptas a votar e 82,05% 

dos votos válidos (Tabela 9). O segundo colocado foi o médico Christiano Alvernaz, do PRB, 

que ficou com 8.226 votos e 8,94% dos votos válidos. A terceira posição na eleição de 2016 

ficou com o advogado e vereador de mandato José Antônio Gomes, do PSDB, que teve 2.896 

votos e 3.15% dos votos válidos. 

  

                                                           

36 Se considerarmos que o país ainda vive contextos democráticos após a cassação política da presidenta Dilma 

Rousseff, em 31 de agosto de 2016. 
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Tabela 9 – Estatísticas da eleição de 2016 

 
FONTE: Elaborado pelo autor com dados do TSE 

 

O Partido dos Trabalhadores recebeu a pior votação de sua história em Angra dos Reis. 

Aristides Cunha recebeu 2.228 votos, o que representa apenas 2,18% do eleitorado apto a votar 

e 2,42% dos votos válidos registrados. O candidato do PT à Majoritária recebeu menos votos 

que o candidato a vereador mais votado no munícipio, que foi José Augusto de Araújo Vieira 

(PMDB), que totalizou 2.739 votos, o que representa 2,69% do eleitorado e 2,90% dos votos 

válidos. 

A baixa votação do Partido dos Trabalhadores na eleição de 2016, pode ser atribuída, 

segundo apurado junto a lideranças da legenda em nível local, à crise nacional que o PT enfrenta 

desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e, pelo fato da gestão da prefeita Conceição 

Rabha ter se distanciado dos movimentos sociais e das propostas partidárias que a elegeram37. 

A crise econômica nacional somada à ineficiência de gestão no governo de Conceição 

Rabha também prejudicou o PT no pleito municipal. A Prefeitura de Angra na gestão de 

Conceição atrasou o pagamento do funcionalismo público desde a metade do segundo ano de 

governo38, fato que gerou impopularidade e atrito com os servidores. A gestão de Conceição 

                                                           

37 Vide fala do ex-prefeito José Marcos Castilho no capítulo 2 

38 Notícia divulgada em: 

<http://angra.rj.gov.br/imprensa_noticias_release.asp?vid_noticia=28760&IndexSigla=IMP#.WDxwEOYrLIU>. 

Acesso: 15/11/2016. 
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Rabha também enfrentou problemas na pasta da saúde, pois durante os quatro anos de mandato 

a prefeita teve que se defender da falta de médicos nos postos de saúde do município39. 

 Também se soma a esses motivos à forte campanha publicitária feita por Fernando 

Jordão durante o período eleitoral, onde o candidato buscou trazer de volta à memória do eleitor 

angrense às grandes obras que realizou entre 2001 e 2008. 

4.10.  A trajetória do voto do PT em Angra dos Reis 

O Partido dos Trabalhadores ao passar dos anos, desde a sua fundação, passou bons e 

maus momentos no que diz respeito à performance eleitoral no município de Angra dos Reis. 

A instituição partidária, que cresceu de baixo para cima como na esfera nacional, passa por 

semelhante desgaste com o eleitor. 

O diretório Mmnicipal do Partido dos Trabalhadores em Angra dos Reis teve uma 

consolidação rápida, se destacando logo na primeira eleição municipal com chapa majoritária 

que disputou, em 1985, a primeira após o fim da Ditadura Militar, e vencendo as três eleições 

seguintes, em 1988, com Neirobis Nagae, 1992, com Luiz Sérgio, e 1996, com Castilho. 

Pode se observar que nas três primeiras eleições disputadas o PT-Angra aumentou 

significativamente o número de votos conquistados, assim como o percentual do eleitorado que 

votou na sigla e o percentual de votos válidos (Figuras 7 e 8).   

                                                           

39 Notícia divulgada em: <http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2016/03/pacientes-reclamam-da-

falta-de-medicos-na-rede-publica-em-angra.html>. Acesso: 12/11/2016. 
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Figura 7 – Comparação entre eleitorado e votos do PT 

 

FONTE: Elaborado pelo autor com dados do TSE 
 

O eleitorado no período entre a eleição de 1985 e 1992 aumentou de 35.606 para 53.997, 

o que representa um aumento de 51,65% no número de pessoas aptas a votar. Já a votação do 

Partido dos Trabalhadores saiu de 5.989 votos no pleito disputado por Luiz Paes Selles para 

19.019 votos na eleição vencida por Luiz Sérgio, um incrível aumento de 217.56%. Ou seja, o 

número de votos do PT entre as três eleições aumentou mais de quatro vezes mais que o 

eleitorado apto a votar. 

A performance eleitoral do Partido dos Trabalhadores estagnou entre as eleições de 

1996 e 2004, quando da vitória de Castilho e das seguidas derrotas para Fernando Jordão. Nesse 

período, o eleitorado saiu de 64.116 votantes na eleição de José Marcos Castilho, e chegou a 

94.749 eleitores, na derrota de Lia para Fernando Jordão, em 2004, um aumento de 47.77%. Já 

a votação do Partido dos Trabalhadores chegou a diminuir entre as eleições de 1996 e 2000, 

saindo de 17.501 votos para 15.391, mas teve leve crescimento em 2004, quando chegou o 

partido obteve 21.303 votos. No período 1996-2004, a votação do PT em Angra cresceu apenas 

21.72%, metade do aumento do eleitorado registrado no mesmo período. 

Entre 2004 e 2012 o Partido dos Trabalhadores voltou a ser protagonista na disputa 

eleitoral e a quantidade de votos recebidos voltou a crescer consideravelmente, saltado para 

40.413 votos em 2008 e 47.100 em 2012. O eleitorado entre as eleições disputadas por Lia e 
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após a segunda tentativa de Conceição Rabha aumentou 23.96%, de 94.749 para 117.456, 

enquanto o percentual do aumento de votos do PT foi de 121.09%. 

Apesar da retomada do crescimento entre 2004 e 2012, o PT teve a maior queda de votos 

desde a sua fundação em Angra dos Reis na eleição de 2016, se compararmos o resultado 

aferido com o pleito anterior. O partido diminuiu o seu desempenho de 47.100 votos para 2.228, 

uma redução de 2014%. No mesmo tempo o eleitorado municipal cresceu 10.21%, aumentando 

de 117.456 votantes para 129.454. 

No que diz respeito aos votos válidos, o Partido dos Trabalhadores superou a barreira 

dos 50% em duas ocasiões; em 1992, quando Luiz Sérgio foi eleito após o mandato de Neirobis 

Nagae, alcançando 50,59%; e em 2012, quando Conceição Rabha disputou a eleição majoritária 

pela segunda vez consecutiva e ganhou do grupo político que comandava Angra dos Reis 

haviam 12 anos, conquistando 52,42% dos votos válidos.  

Figura 8 – Evolução dos votos válidos do PT em Angra dos Reis 

 

FONTE: Elaborado pelo autor com dados do TSE 
 

A terceira maior marca do PT quando consideramos apenas os votos válidos também 

fica com Conceição Rabha, que em 2008 atingiu 47,78%. Neirobis e Castilho praticamente 

empatam quando o quesito é a votação válida, primeiro tendo conquistado 35,73% e o segundo 

36,60%. A terceira pior marca nesse quesito foi registrada pela candidatura de Lia em 2004, 

quando foi totalizado apenas 27,73% dos votos válidos para o PT, seguida de Luiz Paes Selles, 

em 1985, com 21,33%. O pior resultado foi o último, em 2016, quando Aristides Cunha 

conseguiu apenas 2,42% dos votos válidos. 
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Pode-se observar por meio do resultado das eleições municipal de Angra dos Reis a 

importância que o Partido dos Trabalhadores teve para o contexto local, exercendo o 

protagonismo na maioria dos pleitos eleitorais. Das 9 disputas eleitorais municipais disputadas 

desde o final da Ditadura Militar em Angra dos Reis, o PT venceu quatro e ficou em segundo 

em três. Apesar de ter crescido rapidamente e conquistado três vitórias nas quatro primeiras 

disputas, o partido vem oscilando nos últimos anos e vai precisar se reestruturar para tentar 

melhor sorte nas eleições de 2020. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo que resultou na confecção da presente monografia possibilitou a construção de 

um instrumento bibliográfico que narra a importância e o papel desenvolvido pelo Partido dos 

Trabalhadores no processo de redemocratização no município de Angra dos Reis, após o fim 

da Ditadura Militar (que perdurou no Brasil entre 1964 e 1985). Além disso, também foi 

possível por meio da análise de documentos da Justiça Eleitoral e de entrevistas de profundidade 

a construção de duas linhas do tempo que traçam a história do PT em Angra: uma delas 

contando a história do partido e outra apontando a evolução do seu desempenho eleitoral nas 

disputas majoritárias municipais desde a eleição de 1985, a primeira após o regime militar ter 

acabado. 

Com base nos dados apresentados anteriormente, pode-se observar diversas 

semelhanças entre o contexto de criação do Partido dos Trabalhadores em Angra dos Reis e o 

contexto nacional da legenda. Dentre essas semelhanças, destaco o fato de o partido em Angra 

dos Reis ter sido criado ‘baixo para cima’, por meio dos trabalhadores rurais em busca da defesa 

de suas terras. 

Assim como o partido nacional, o diretório do PT em Angra dos Reis contou com a 

participação primordial do sindicalismo metalúrgico. No caso angrense os operários da 

indústria naval, liderados por Luiz Sérgio da Nóbrega, enquanto no ABCD Paulista os da 

indústria automobilística se destacavam, dirigidos por Luís Inácio Lula da Silva. Nos dois 

cenários, era comum a luta por mais participação política e pelo fim do regime imposto pela 

Ditadura Militar, que cerceava o direito de livre manifestação. 

Um terceiro fator que aproxima a criação do Partido dos Trabalhadores em Angra dos 

Reis com a criação da sigla em nível nacional, e que parece ser o mais importante, é a influência 

dos braços progressistas da Igreja Católica, por meio das Comunidades Eclesiais de Bases 

(CEB’s) no ABCD Paulista e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da Ação Católica Operária 

(ACO) em Angra dos Reis. A aproximação e a influência da igreja foram um fator determinante 

para mobilizar os operários nos dois contextos, tanto no meio metalúrgico quanto junto aos 

trabalhadores rurais. A ‘Teologia da Libertação’40, a diretriz do pensamento progressista dessa 

parte da Igreja Católica, acabou indo ao encontro do anseio dos trabalhadores, e auxiliou a 

                                                           

40 Ver capitulo 1, página 19 
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espalhar por todo o Brasil o desejo de se criar um partido feito por trabalhadores e para os 

trabalhadores. 

Diversos outros movimentos populares também participaram dos dois processos. 

Meneguello (1989) aponta que outros movimentos também foram protagonistas na criação da 

unidade partidária em cenário nacional, dentre os quais grupos negros, grupos feministas, 

movimentos libertários, sociedade amigos de bairros, etc. Com base nas entrevistas realizadas 

durante a execução da pesquisa, se pode constatar que o movimento popular contribuiu 

decisivamente para a criação do partido em Angra, principalmente o movimento cultural, 

capitaneado pelo grupo teatral Revolucena. 

Guardadas as devidas proporções, um dos fatores que diferencia o processo de 

consolidação do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores do da Executiva Nacional 

foi o tempo que foi necessário para a legenda chagasse a vitória nos pleitos eleitorais. Em Angra 

dos Reis o PT venceu as eleições para a Prefeitura, posto máximo que pode ser alcançado em 

nível local, em apenas seis anos, com a vitória de Neirobis Nagae, na disputa eleitoral de 1988. 

Já o PT nacional precisou de 21 anos para eleger Luís Inácio Lula da Silva presidente da 

República. 

Após a primeira eleição, o Partido dos Trabalhadores em Angra dos Reis venceu mais 

duas eleições, em 1992 com Luiz Sérgio e em 1996 com José Marcos Castilho, totalizando 12 

anos à frente do Poder Executivo Municipal. Por se afastar de suas bases e se isolar de outros 

partidos no exercício do mandato, o PT acabou derrotado nas três eleições seguintes (2000, 

2004 e 2008), tendo que observar o seu maior adversário, Fernando Jordão, comandar o cenário 

político da cidade.  

Nas Eleições de 2012, o PT vence novamente as eleições, quando Conceição Rabha 

derrota Fernando Jordão por uma pequena margem de votos. Já nas Eleições de 2016, após uma 

gestão impopular de Conceição, que acabou sendo afetado pela crise econômica nacional e pelo 

arranhamento da imagem do PT por conta dos sucessivos escândalos de corrupção em nível 

nacional, o partido acabou sofrendo a sua maior derrota em Angra dos Reis, obtendo apenas 

2,42% dos votos válidos no pleito eleitoral, e amargando a quarta posição, enquanto Fernando 

Jordão alcançou 82,05% dos votos válidos, recorde municipal. 

Com base em todos os dados que foram apurados no decorrer deste trabalho, se pôde 

responder, ainda que subjetivamente, à pergunta que pautou e guiou, todo esta produção 
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monográfica: ‘Qual o papel desempenhado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) na história 

política da cidade de Angra dos Reis-RJ após o processo de redemocratização do Brasil e quais 

as características mais marcantes destas gestões?  

O papel desempenhado pelo Partido dos Trabalhadores em Angra dos Reis foi, 

inicialmente, reunir os movimentos diversos movimentos sociais em busca da conquista de 

espaço representativo no município, assim como maior participação política, num momento 

histórico em que a participação política era totalmente restrita, ainda mais em um município 

considerado Área de Segurança Nacional e da repressão militar. 

Posteriormente, com a organização desses movimentos sociais e a reabertura política, o 

partido galgou ainda mais espaços de participação política em Angra dos Reis e tentou colocar 

em prática, durante mandatos exercidos entre 1988 e 2000, a transformação social buscada 

desde a sua fundação, promovendo, por exemplo, a participação direta do cidadão por meio do 

Orçamento Participativo. Apesar disso, com o passar dos anos foi perdendo contato com suas 

bases sociais e atualmente se encontra em profunda crise política.  

Quanto ao que diz respeito a construção de uma agenda de políticas públicas para o 

município, faltou tempo hábil para que o trabalho técnico avançasse nesse sentido. Somente o 

passar dos anos e a realização das próximas eleições municipais poderão dizer se o partido 

conseguirá se reerguer no município, estreitando novamente os laços com suas bases políticas 

e os movimentos sociais organizados. Para isso, se espera que este trabalho monográfico possa 

servir como base para produções acadêmicas futuras, que busquem continuar contando a 

história política do município de Angra dos Reis e o papel do partido dos trabalhadores como 

ator capital para a escrita destas. 
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7.  ANEXOS 

ANEXO 1– Ata de Fundação do PT em Angra (Parte 1) 

 

FONTE: Foto tirada pelo autor nos arquivos do Diretório Municipal do PT em Angra dos Reis  (2016)  
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ANEXO 2– Ata de Fundação do PT em Angra (Parte 2) 

 

FONTE: Foto tirada pelo autor nos arquivos do Diretório Municipal do PT em Angra dos Reis (2016) 
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ANEXO 3– Ata de Fundação do PT em Angra (Parte 3) 

 

FONTE: Foto tirada pelo autor nos arquivos do Diretório Municipal do PT em Angra dos Reis (2016) 

 


