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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é discutir as interpretações feitas pela Polop sobre o golpe 

civil/militar, o Estado e a sociedade civil no Brasil ditatorial, compreendendo a Polop 

como oposição dentro da esquerda marxista tradicional. Para tanto utilizamos as 

documentações da organização que se encontram sob a guarda do Laboratório de 

História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais (LABELU) e do Centro de 

Documentação e Memória (CEDEM) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (UNIESP), principalmente o jornal Política Operária. Buscamos 

auxilio na orientação teórica e metodológica de Gramsci, que procura estudar a história 

das organizações políticas vinculadas à sociedade na qual estão inseridas. 

 

Palavras-Chave: Polop, esquerda marxista, ditadura civil/militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The aim of this paper is to discuss the interpretations made by Polop on the 

civil/military coup, the State and civil society in Brazil dictatorial, comprising Polop as 

opposition within the traditional Marxist left. For this we use the documentation of the 

organization who are in the custody of Laboratory of History and Memory of the Left 

and Social Struggles (LABELU) and the Center of Documentation and Memory 

(CEDEM) of Paulista State University “Julio de Mesquita Filho” (UNESP), mainly the 

newspaper Política Operária. We seek help in the theoretical and methodological 

orientation of Gramsci, which seeks to study the history of political organizations linked 

to the society in which they operate. 

 

Keywords: Polop, Marxist left, civil/military coup. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso resultou de pesquisas realizadas na iniciação 

científica e da vontade de conhecer mais sobre a história de partidos de esquerda no 

Brasil que atuaram no conturbado período da ditadura. O Laboratório de História e 

Memória da Esquerda e das Lutas Sociais (LABELU) possui um grupo voltado para o 

estudo, desenvolvimento de temáticas e organização do acervo da Polop, contando hoje 

com cinco estudantes de graduação e um professor doutor, os debates dentro deste 

grupo foram fundamentais para a elaboração desta monografia.  

A POLOP surge a partir de uma articulação iniciada no final da década de 1950 

através da aproximação entre alguns intelectuais adeptos do pensamento de Rosa 

Luxemburgo, junto com setores da Juventude do Partido Socialista da seção Guanabara 

e da Juventude Trabalhista da seção de Minas Gerais. Os núcleos do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais foram os mais importantes e dinamizadores dentro da 

organização, pelo menos é assim que os documentos mostram. Entretanto houve 

núcleos em diversos outros locais do Brasil como em Salvador, Ilhéus, Brasília, Recife, 

Curitiba e Goiânia.  

Apesar da Polop se reivindicar abertamente leninista incorporou quadros vindos 

de organizações luxemburguistas. Como é o caso de Moniz Bandeira, Michael Löwy, 

Gabriel Cohn, Eder Sader e Emir Sader, todos viriam a ser importantes dirigentes dentro 

da Polop e eram participantes da Liga Socialista Independente (LSI), em Minas Gerais 

também encontramos importantes quadros da Polop como é o caso de Vânia Bambirra, 

além de outros militantes vindos da Juventude Trabalhista do PTB e do movimento 

estudantil. eles prezavam pela organização dos trabalhadores independente da tutela 

estatal. Na época a maioria dos sindicatos do país estavam sobre o controle do PTB 

(Partido Trabalhista Brasileiro) criado por Vargas dentro de sua política populista para 

manter o controle da classe trabalhadora.  

Um dos principais integrantes da Polop e colaborador assíduo era Érico Sachs, 

mais conhecido pelo pseudônimo de Ernesto Martins. Sachs foi o principal responsável 

por trazer para o grupo as teorias de Brandler e Talheimer, teses pouco conhecidas no 

Brasil. Érico merece um destaque especial, pois não apenas compôs o núcleo inicial da 

Polop como também é apontado pelos próprios integrantes da organização como o mais 
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influente e importante dirigente da mesma, foi responsável por grande parte dos textos 

fundamentais da Polop, onde podemos encontrar as suas principais teses. 

Érico nasceu em Viena em 1922 e fugiu com sua mãe para a União Soviética em 

1934 devido à perseguição nazista aos judeus. Em 1938 é expulso da URSS por sua 

inclinação aos movimentos de oposição, de volta a Áustria foge novamente indo para 

Paris onde conhece August Talheimer e Heinrich Brandler fundadores do 

“Arbeiterpolitik”, em português, Política Operária, um jornal que começou a circular na 

Alemanha a partir de 1929. Érico chega ao Brasil (São Paulo inicialmente) em 1939 

refugiado da guerra e logo se envolve nas lutas dos trabalhadores urbanos. Como ele 

trabalhava como litógrafo (gráfico) participou da organização da categoria e no final da 

década de 1940 organizou um pequeno jornalzinho, para agitação e propaganda da 

categoria, chamado justamente de Política Operária. No inicio da década de 1950, 

Érico Sachs muda-se pro Rio onde ficou até fazer parte da fundação da Polop. O 

Política Operária se tornaria o nome da principal publicação da Polop, um boletim 

mensal que começou a circular em 1960. “Em 1961, tornou-se jornal, depois revista 

trimestral e, a partir de dezembro de 1963, jornal semanal. Depois do golpe de 1964, 

voltaria a circular na clandestinidade (...)” 
1
. 

Um dos principais eixos de união destes militantes iniciais da Polop foi a crítica 

a posição do Partido Comunista Brasileiro (PCB) 
2
. O PCB era o grande expoente da 

esquerda marxista no Brasil antes e durante os “anos de chumbo” e suas idéias eram 

consideradas por parte da esquerda marxista (inclusive a Polop) como reformistas. Nos 

capítulos posteriores pretendo discutir alguns dos argumentos da Polop para denunciar 

as políticas reformistas do PCB e como a própria Polop fugia desta vertente, trazendo 

uma perspectiva inédita para o campo das organizações de esquerda marxista no Brasil. 

Um trabalho que ajuda a entender como se formou esta linha política reformista 

do PCB e como a mesma se tornou hegemônica na esquerda marxista brasileira é a 

dissertação de mestrado Política Operária: A Quebra do Monopólio Político, Teórico e 

Ideológico do Reformismo na Esquerda Brasileira de Leovegildo Pereira Leal. 

                                                        

1 REIS FILHO, Daniel Aarão e SÁ, Jair Ferreira de. Imagens da Revolução. São Paulo, Expressão 

Popular, 2006. 

2 Na época que a Polop começa a surgir (1959) o PCB ainda se chamava Partido Comunista do Brasil, 

mas vou chamá-lo sempre de PCB para evitar confusões com o PC do B que surgirá em 1962 e que 

também analisarei a seguir. 
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O autor vai analisar as formulações da POLOP e do PCB tendo como parâmetro 

a teoria marxista. Ele afirma que os programas da POLOP são os mais adequados, pois 

são aqueles que mais se aproximam do marxismo, ao contrario do PCB com sua política 

de conciliação de classes. 

O que Leovegildo Leal fez em sua pesquisa foi confrontar as teses da POLOP e 

do PCB. Ele traz um panorama da conjuntura de 1961 a 1967 e aborda rapidamente a 

importância da POLOP dentro do campo da esquerda e justifica o estudo da organização 

dentro da História. Nos capítulos subseqüentes ele traça o pensamento do PCB e 

demonstra a hegemonia que este detinha no cenário das organizações de esquerda e 

dentro da classe trabalhadora e como esta foi se acabando. Um dos motivos do fim desta 

hegemonia foi o surgimento de inúmeros grupos que criticavam as teorias pecebistas e a 

POLOP era um dos principais grupos nesta linha. 

A organização acreditava que deveria haver uma renovação da esquerda 

brasileira e que esta deve estar conscientemente apoiada na classe operária. A Polop 

abordava que o movimento operário no Brasil já possuía suas bases matérias e que os 

sindicados herdados do Estado Novo impediam a formação do “partido da classe” 
3
. 

Portanto a organização de uma Política Operária dar-se-ia em função do operariado 

independente da tutela destes sindicatos controlados pelo governo e os partidos que se 

propunham a serem operários devem seguir este princípio. Outros princípios formulados 

pela organização serão abordados ao longo do texto que também traz alguns autores que 

problematizam o quanto a Polop conseguiu inserir-se na classe operária. 

A organização acreditava que o Brasil era um país plenamente capitalista, e 

propunha que o caráter da revolução brasileira deveria ser socialista, ao contrário do 

PCB que acreditava que o país deveria passar primeiramente por uma revolução 

burguesa, na qual o capital nacional se desvencilharia do imperialismo estadunidense e 

dos restos feudais. Isto tornou a Polop um importante ponto de estudo na história do 

Brasil, pois esta organização trouxe novas e importantes contribuições (que 

compreenderemos melhor ao longo deste estudo) para se entender a realidade brasileira, 

tanto a esquerda marxista daquelas décadas (1960/70) como os estudiosos de hoje 

reconhecem a importância das teses da Polop para a discussão da história daquele 

período.  

                                                        
3 Jornal Política Operária, ano l, nº 1, jan/1962. 



12 

 

Alguns dos principais autores da literatura sobre a esquerda marxista no Brasil 

do período ditatorial, que prezaram por um rigor teórico e metodológico como Daniel 

Aarão Reis Filho, Jacob Gorender, Marcelo Ridenti, dentre outros concordam que a 

Polop teve uma leitura bem peculiar da sociedade brasileira. 

A organização viria a sofrer um grande cisão em 1967 quando uma parte dos 

integrantes, especialmente mineiros e paulistas, discordando dos rumos que a questão da 

luta armada estava tomando, separaram-se da organização e formando o Comando de 

Libertação Nacional (COLINA), em Minas Gerais e a Vanguarda Popular 

Revolucionária (VPR), em São Paulo. Os remanescentes da antiga Polop formaram 

mais tarde junto com a dissidência do PCB do Rio Grande do Sul e outros grupos 

menores o Partido Operário Comunista (POC). 

Meus objetivos foram primeiramente perceber como a Polop enxergava e 

caracterizava o Estado brasileiro bem como a sociedade civil da época. Diante desta 

primeira tarefa busquei demonstrar como a Polop se portou frente ao golpe civil-militar, 

suas proposições para os primeiros anos de ditadura e as propostas da organização para 

a transformação da realidade brasileira. 

Para tanto utilizamos a documentação do acervo Victor Meyer (ex-dirigente 

nacional da Polop) doados pela viúva do mesmo ao LABELU. Este acervo possui 

documentos datados de 1960 até meados da década de 80, contendo jornais de 

circulação nacional, documentos de circulação interna, documentos de núcleos 

regionais, textos de formação militante, críticas internas, dentre outros.  

Outro acervo utilizado na pesquisa foi o do CEDEM (Centro de Documentação e 

Memória) da UNESP (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”). Este 

acervo encontra-se em processo de digitalização, onde boa parte da documentação 

referente ao período estudado por esta pesquisa (1961-67) já pode ser utilizado. Nele 

encontramos especialmente os jornais Política Operária que circularam no começo da 

década de sessenta e era o principal meio de comunicação impressa da Polop. 

Dediquei o primeiro capítulo a discutir brevemente sobre duas das organizações 

mais importantes do período pré-golpe: PCB e PC do B, estas organizações, que se 

reivindicavam marxistas, dariam origem a maioria dos partidos de esquerda marxista 

dos anos seguintes. Suas formulações, junto com as da Polop, seriam as mais retomadas 



13 

 

durante todo o período ditatorial, portanto, entendendo-as, podemos ter uma boa base do 

cenário teórico e critico no qual estava inserida a Polop. 

No segundo capítulo discutimos as teses da Polop sobre o Estado brasileiro, 

considerados pela Polop capitalista, burguês. Vou ao alcance de perceber também como 

a Polop interpretava os meandros da sociedade civil. No terceiro e último capítulo 

analisamos o que a Polop entendia por uma revolução socialista, como alcançá-la e 

como combater a ditadura militar.  

Gramsci dá a este trabalho o eixo metodológico para o estudo desta organização, 

pois o pensador italiano vê o partido não como uma instituição fechada, baseada apenas 

em seus estatutos. Para ele dissertar sobre a história de um partido não é somente narrar 

sua vida interna: 

Evidentemente, será necessário levar em conta o grupo social do qual o 

partido é expressão e a parte mais avançada: ou seja, a história de um partido 

não poderá deixar de ser a história de um determinado grupo social. Mas este 

grupo não é isolado; tem amigos, afins, adversários, inimigos. Somente do 

quadro global de todo o conjunto social e estatal (e, freqüentemente, também 
com interferências internacionais) é que resultará história de um determinado 

partido; por isso, pode-se dizer que escrever a história de um partido significa 

nada mais do que escrever a história geral de um país a partir de um ponto de 

vista monográfico, pondo em destaque um seu aspecto característico. 4 

 

Optei por este recorte temporal (1961-1967), pois considero dois marcos da 

história da Polop fundamentais para alcançar os objetivos deste trabalho. 1961 temos a 

fundação oficial da Polop em seu primeiro congresso em Jundiaí e em setembro de 1967 

seu quarto congresso acaba com um grande cisão dos núcleos mais importantes do 

cenário nacional da Polop, os mineiros e os paulistas. 

Priorizei os documentos de circulação nacional, principalmente o jornal Política 

Operária, não discutirei os problemas internos que levaram a cisão, pois não é este o 

interesse desta pesquisa. Apesar de a Polop ter-se rearticulado após 67 não pretendo 

entrar neste período, pois traz novos problemas que o momento e espaço não permitem 

discutir.  

 

 

 

 

                                                        
4 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Volume 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 

87. 
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CAPÍTULO 1 

REVOLUÇÃO, GOLPE E DITADURA: AS PROPOSIÇÕES DAS ESQUERDAS 

MARXISTAS BRASILEIRAS 

 

 

Neste capítulo procuro compreender alguns pontos importantes no debate sobre 

as esquerdas marxistas brasileiras no período estudado. Pretendo colocar em pauta o 

caráter da revolução brasileira proposto por estas organizações, pois nos remete ao 

entendimento que as mesmas tinham do Estado e do caráter da sociedade no Brasil, e 

algumas resoluções e propostas destas organizações frente ao golpe e a ditadura civil-

militar. Nem de longe daremos conta de todas as organizações existentes naquele 

período, traremos então duas das principais organizações do período pré-golpe, o PCB 

(Partido Comunista Brasileiro) e o PC do B (Partido Comunista do Brasil).
5
 Demos 

prioridade a estas, pois, de uma forma ou de outra, quase todas as organizações de 

esquerda marxistas do pós-golpe surgiram destas duas e da Polop. 

As teses do PC do B e principalmente do PCB dentro do cenário comunista 

brasileiro eram hegemônicas. A Polop surgiu em grande parte justamente por discordar 

destas teses pecebistas, trazendo outra forma de se pensar a realidade brasileira. Por isto 

a importância de se compreender as formulações destes partidos para posteriormente 

confrontá-las com as idéias da Polop. 

 

Revolução no Brasil 

A proposta mais difundida nos primeiros anos da década de sessenta era sem 

dúvidas a do Partido Comunista Brasileiro (PCB), que previa a revolução em duas 

etapas, onde a primeira deveria ser burguesa e a segunda socialista. 

O IV Congresso do PCB (na época
6
 ainda se chamava Partido Comunista do 

Brasil) traria o amadurecimento da linha política da organização até então. Neste a 

organização afirmava que mesmo após a consolidação da independência de Portugal o 

                                                        
5 O PCB fundado em 1922 chamava-se originalmente PC do B tendo mudado de nome em 1960. O PC do 

B no qual menciono trata-se de um grupo de oposição que se reorganiza sob o nome antigo da 

organização, aderindo o nome antigo a partir de 1962. Para compreender melhor, CARONE, Edgard. O 

P.C.B. Vol. 2. São Paulo: Difusão Editorial S.A., 1982. 

6 O IV Congresso foi realizado entre dezembro de 1954 e fevereiro de 1955. 
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país não conseguiu libertar-se dos restos feudais e dos grandes latifúndios, e com isto 

não realizou as tarefas da revolução burguesa. Para a organização a proclamação da 

república trouxe consideráveis progressos na esfera política do país, mas não modificou 

o caráter semifeudal e semi-escravista da sociedade brasileira, os latifundiários e 

grandes capitalistas que governavam o Brasil teriam escancarado as portas do país para 

o capital estrangeiro, transformando o país em semicolônia. 
7
  

Para o partido as principais contradições que se verificavam no Brasil naquele 

momento (1954/55) eram as que contrapuseram os imperialistas internacionais e a 

maioria da nação, os restos feudais contra o povo brasileiro. Para o PCB era 

fundamental “realizar no país transformações democráticas radicais que ponham fim à 

opressão causada pelos restos feudais e pelo latifúndio”. 
8
 Portanto, para o PCB a 

revolução brasileira, naquela metade da década de cinqüenta, deveria ser uma revolução 

democrático-popular, antiimperialista, nacional libertadora e agrária antifeudal, somente 

cumprindo estes pré-requisitos chegaríamos à democracia e ao socialismo. 

Como podemos constatar o documento estudado acima é anterior ao período 

analisado nesta pesquisa, mas nele podemos perceber claramente a perspectiva do PCB 

no que toca o caráter do Estado e da sociedade brasileira, os documentos posteriores só 

irão ratificar estas analises, o IV congresso é, inclusive, o último antes de 1956, esta 

data é importante, pois em fevereiro deste ano era realizado o XX Congresso do Partido 

Comunista da União Soviética (PCUS). 

O XX Congresso trouxe duras críticas ao stalinismo provocando uma grande 

reviravolta nos partidos comunistas do mundo. No Brasil o PCB fará mudanças 

consideráveis nos métodos de se alcançar o tão almejado socialismo. No Voz Operária
9
 

(jornal de circulação nacional do PCB) de 20/10/1956 o Comitê Central do PCB conclui 

que a orientação do partido deve ser no sentido de formar um unidade com todos os 

patriotas e democratas em torno de objetivos comuns. Dentre estes objetivos 

destacamos alguns: a defesa da soberania nacional, da indústria nacional e 

desenvolvimento independente da economia brasileira, prezando por uma política 

                                                        
7 CARONE, Edgard. O P.C.B. Vol. 2. São Paulo: Difusão Editorial S.A., 1982, p.127. 

8 Ibidem, p. 128.  

9 Ibidem, p.146.  
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externa de paz e relações amistosas. Estas proposições foram mais bem sistematizadas 

na declaração de Março de 1958 
10

. 

Neste último a organização reafirmou o caráter semifeudal do Estado brasileiro e 

dependente do capital imperialista e sistematizou seu método de luta baseado numa 

cooperação de classes entre trabalhadores e a burguesia nacional. Para o PCB o 

proletariado e a burguesia nacional se aliam para lutar contra o imperialismo norte-

americano. A organização acreditava que o proletariado sofria mais com o atraso do 

país e com a exploração imperialismo do que com o desenvolvimento capitalista. 
11

 Para 

o PCB a burguesia é “uma força revolucionária inconseqüente” 
12

, pois ao intensificar a 

exploração dos trabalhadores e expropriar as riquezas do desenvolvimento econômico 

do país, a burguesia estaria fortalecendo o proletariado devido às dificuldades impostas. 

Apesar disto o PCB não delegava aos trabalhadores apenas o papel espectadores. 

O proletariado deveria defender seus interesses específicos dentro da frente única 

resguardando assim, sua independência ideológica, política e organizativa, conquistando 

a burguesia para a luta antiimperialista, mas sem isolar ou romper com a mesma. Estas 

teses foram amplamente criticadas dentro do PCB, o V congresso realizado em 1960 foi 

o ápice das discussões internas, tendo como resultado a consolidação desta linha política 

e o fortalecimento das divergências internas que resultariam na expulsão de dirigentes 

de oposição que formariam em 1962 o PC do B.  

O PC do B foi fundado em fevereiro de 1962 a partir de divergências entre 

alguns dirigentes do PCB que pretendiam reorganizar o partido nascido em 1922, mas 

na prática formaram um novo partido (lembrando que o PCB se chamava Partido 

Comunista do Brasil e só mudaria para Partido Comunista Brasileiro em 1960 após seu 

V congresso quando o partido buscou seu registro legal). Os quadros que futuramente 

comporiam o PC do B questionavam as táticas, estratégias, o modelo de direção e as 

orientações internacionais. Estes questionadores foram rebaixados pela alta cúpula 

dirigente do PCB em 1957, já em 1960 no V congresso da organização foram 

definitivamente derrotados e perceberam que era chegada a hora de assumirem a 

independência de suas formulações. 

                                                        
10 Ibidem, p. 176.  

11 Ibidem, p. 187.  

12 Ibidem, p.187. 
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O golpe derradeiro veio quando o comitê central em 1961 requereu a legalização 

do partido, que se encontrava na clandestinidade desde o governo Dutra. Os dirigentes 

rebaixados buscaram reunir sua articulação afim te tentar impedir a perda das tradições 

do partido, para tanto redigiram uma carta protesto chamada de Carta dos 100. O 

Comitê Central não tolerou estes novos questionamentos acusando-os de formar uma 

fração dentro do partido, que era proibido, e expulsando os mesmos. 

Nos anos seguintes estes militantes expulsos buscariam desenvolver suas teses 

próprias. O PC do B tinha como horizonte o comunismo e baseado na presente situação 

da sociedade brasileira acreditavam num governo revolucionário do povo: “Um governo 

popular revolucionário, procurando abrir caminho para o mais rápido desenvolvimento 

do país, realizará uma reforma agrária radical, que acabe com todos os tipos de 

latifúndio e com todas as formas feudais de exploração.” 
13

 

Como vimos no trecho acima o PC do B herdou a idéia de que no Brasil não 

temos um adequado desenvolvimento capitalista devido a resquícios feudais no campo, 

portanto um governo popular devia antes de mais nada se preocupar em defender a 

indústria nacional facilitando para a burguesia a aquisição de equipamentos e matérias-

primas, além disso, este governo devia levar as regiões mais atrasadas do país novas 

industrias e desenvolvimento tecnológico avançado visando diminuir e depois extinguir 

as grandes desigualdades no desenvolvimento econômico existente nas regiões do 

Brasil. A partir da analise que o PC do B fazia da realidade brasileira, sua preocupação, 

naquele começo de década de sessenta era, assim como no PCB, o estimulo a industria 

nacional e o combate ao imperialismo, para o partido o governo popular deveria, por 

exemplo, confiscar “os capitais e as empresas dos grandes capitalistas brasileiros que 

estiveram aliados aos imperialistas estadunidenses”. 
14

 

A prioridade do PC do B é a libertação nacional do jugo estadunidense, tornando 

a união da burguesia nacional e trabalhadores contra os imperialistas a principal tarefa 

da classe trabalhadora, deixando com isso em segundo plano o combate à exploração do 

trabalho pela burguesia e pelos latifundiários.  

Para se alcançar este governo do povo o PC do B acreditou numa revolução não 

pacífica (ao contrario do PCB), contudo isto não implicaria necessariamente na luta 

armada (que a organização vai adotar no pós-golpe), já que o partido priorizou as 

                                                        
13 Manifesto-Programa, fevereiro de 1962, in REIS FILHO, Op. Cit, p. 43. 
14 Ibidem, p. 44. 
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conquistas dentro da democracia e dos direitos civis. Eram importantes para o PC do B 

as ações por conquistas parciais, que para eles reforçavam a unidade do povo e a 

organização do mesmo, a participação nos processos eleitorais também eram 

fundamentais, pois permitia divulgar o programa revolucionário as massas e eleger 

candidatos que defendessem dentro do governo as causas populares. 

Para o partido todos os movimentos democráticos e patrióticos deviam ajudar o 

movimento revolucionário a alcançar a meta do governo popular, inclusive a 

organização abriu espaço para as reformas de base, que mudem a estrutura econômica, 

especialmente a reforma agrária que liquidaria o latifúndio, acabando assim com os 

resquícios feudais no campo e também as reformas que extinguissem a exploração 

imperialista, e para alcançar tudo isto “só a luta decidida e energética, as ações 

revolucionárias de envergadura, darão o poder ao povo”. 
15

 

Devemos salientar que esta luta “enérgica” não era a luta armada. Nos 

documentos pré-golpe da década de sessenta que analisamos sobre o PC do B e do PCB 

ambas as organizações não cogitavam a luta armada como tática viável naquela 

conjuntura, a Polop em contrapartida (como veremos melhor nos capítulos a seguir), já 

discutia a possibilidade de uma forma de luta armada que se mostrou vitoriosa na 

revolução cubana, o “foco guerrilheiro” 
16

 influenciou bastante a Polop e foi ponto de 

discussão e de divergências internas durante toda a trajetória inicial da organização.  

Esta contraposição que a Polop fez das teses do PC do B e principalmente do 

PCB (que eram completamente hegemônicas naquele começo dos sessenta) mostra 

como as proposições da mesma eram no cenário brasileiro completamente originais e no 

pós-golpe se tornaram bastante influente na esquerda marxista brasileira. Nos próximos 

capítulos pretendemos compreender melhor as teses e proposições da Polop.   

 

Pós-Golpe e Ditadura Civil-Militar 

O PCB chegou à década de 1960 no Brasil como a principal força da esquerda 

marxista, e não era à toa. Era a mais influente organização comunista, com a maior 

inserção nos movimentos operários, perdendo apenas para o Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB) que não era um partido comunista. O PCB acreditava que para se 

                                                        
15 Ibidem, p. 46. 
16 Tática de guerrilha onde se montavam focos de guerrilheiros no campo com o objetivo de agremiar 

mais soldados e derrotar aos poucos as forças militares assaltando e conquistando as cidades aos poucos.  
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chegar ao socialismo no Brasil seria necessário primeiro desvencilhar-se dos resquícios 

feudais no campo e das amarras do imperialismo ianque, realizando, portanto, uma 

revolução burguesa de caráter nacional-democrática. Para realizar esta etapa burguesa 

do desenvolvimento capitalista o PCB pregava a formação de uma Frente Única que 

reunisse, em prol desta tarefa, proletariado urbano, camponeses, pequena burguesia e 

burguesia nacional, mas com o golpe civil-militar de abril de 1964 como se portou o 

PCB?  

O PCB manterá em sua essência as resoluções do V congresso provocando 

diversas contradições internas e a debandada de grande parte de seus integrantes, 

formando diversas dissidências por todo o país. Para a organização a tática do “foco 

guerrilheiro” que deu certo em cuba não daria certo no Brasil porque se trata de duas 

realidades econômicas diferentes. Para o PCB os adeptos do “foco” no Brasil estariam 

buscando ações heróicas, onde pequenos grupos de vanguarda ignoravam as massas e 

portanto, tinham uma concepção não marxista de revolução, pois para esta só era 

possível fazer revolução junto com as massas populares. 

Sendo assim o PCB acreditava que para haver uma revolução junto com as 

massas era necessário um período de acumulação de forças a fim de ganhar as massas 

para a revolução, e esta acumulação se daria através da luta pacifica por democracia. A 

luta armada só seria necessária caso houvesse choques com a polícia as forças armadas 

ou os capangas dos latifundiários, a luta armada não deveria ser a principal forma de 

combate. 

Estas resoluções são reflexos da perspectiva que o PCB tinha da realidade 

brasileira, interpretando o Estado e sociedade brasileira como atrasado, antifeudal, etc. 

mesmo depois de decorridos três anos 
17

 do golpe. Para a organização lutar por uma 

revolução nacional e democrática era lutar por um desenvolvimento econômico 

democrático e independente, que levará o país ao socialismo. Estas posições eram 

duramente criticadas pelos comunistas que faziam oposição a este pensamento, 

inclusive e sobretudo a Polop. O PCB era acusado de estar lutando pelo 

desenvolvimento capitalista. 

                                                        

17 Estas teses estão nas resoluções do VI congresso do PCB realizado em 1967, in. CARONE, Edgard. O 

P.C.B. Vol. 3. São Paulo: Difusão Editorial S.A., 1982, p.49-80. 
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Sendo sua principal estratégia esta descrita acima, sua tática consistia em 

combater o regime ditatorial através da luta pela conquista das liberdades democráticas 

de forma pacífica, sendo a luta armada um método secundário. O PCB achava 

importante esta luta pelas liberdades políticas, direito de reunião, associação, 

manifestação, liberdade de imprensa e de organização dos partidos políticos, pois para a 

organização esta etapa era fundamental para o proletário alcançar o socialismo. 

O PCB ainda prezava pela participação de setores da classe dominante  que 

fossem contrários a política ditatorial formando com o proletariado urbano e o 

campesinato uma frente antiditatorial. Os comunistas teriam com tarefa fundamental 

“organizar e desenvolver a unidade de ação da classe operária em defesa de seus 

interesses econômicos e políticos imediatos e pela derrota da ditadura”. 
18

  

A principal ênfase do PC do B era em desenvolver uma política de massas que 

acobertasse tanto o operariado urbano quanto os trabalhadores do campo com vistas a 

uma unidade popular de combate à ditadura e de libertação nacional. Sendo a derrubada 

do regime ditatorial o principal horizonte do partido no pós-golpe. E além das formas 

democráticas de luta como greves, comícios, desfiles, marchas, assembléias sindicais, 

paralisações, os documentos do PC do B começam a dar um espaço significativo à luta 

armada, para eles só uma guerra popular seria capaz de emancipar o povo das forças 

opressoras do regime. 

Entretanto esta nova ênfase na luta armada não descarta da organização a luta 

pelas liberdades civis como ponto fundamental na luta contra o regime ditatorial. 

Greves, manifestações de rua e toda forma de manifestação popular deveriam combater 

e denunciar os abusos do governo e a ação imperialista. Para tanto trabalhadores em 

geral, funcionários públicos, profissionais liberais, entre outros, deviam estar juntos 

formando uma unidade.  

O PC do B delegou um lugar especial para as reivindicações no campo. O 

partido analisa que as condições do campo pioraram depois do golpe com a atuação de 

grileiros, usineiros, latifundiários protegidos pela ditadura, e ao mesmo tempo o 

movimento camponês ganhava força em suas lutas por direitos especialmente a bandeira 

da reforma agrária. Para o PC do B uma frente única que reunisse trabalhadores da 

cidade e burguesia nacional mostrou-se equivocada, uma verdadeira frente democrática 

                                                        
18 Ibidem, p. 73. 
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e antiimperialista deve ser alicerçada nos movimentos operários da cidade e no 

movimento camponês. Na cidade as forças de repressão são mais amplas e organizadas, 

portanto o campo ganha notoriedade nas formulações do PC do B por se mostrar um 

espaço importante na luta contra as forças militares. 
19

 

A ação armada ganhou força dentro do partido (a saber, a sua importante 

participação na guerrilha do Araguaia), mas a organização não colocou em segundo 

plano as outras formas de ação política. A luta armada, para o PC do B era “a forma 

mais alta de atividade revolucionária” 
20

, mas não se podia descartar o esforço de se 

fortalecer a vanguarda nem a ação política de massas, “a oposição à ditadura e o 

combate aos ultra-direitistas, importante aspecto da luta democrática, contribuem 

enormemente para acumular forças”. 
21

 

Tendo a luta armada como tática indispensável para a libertação do país do 

atraso e da opressão o partido optou por assumir a luta revolucionária na forma de 

guerra popular, a luta armada paulatinamente vai se estendendo até alcançar a maioria 

da população. Para o PC do B o caminho clássico de revolução vivido na Rússia não 

servia para a realidade brasileira. As forças populares no inicio débeis ganham força e 

aos poucos vai superando o adversário, no decurso da guerra popular greves gerais e 

grandes manifestações e levantes vão surgindo fortalecendo as forças do povo. Esta 

guerra popular não é feita a descaso, necessita-se de um intenso trabalho de organização 

das massas e das forças armadas do povo, “a partir de pequenos núcleos de 

combatentes, no amplo emprego da tática de guerrilha e na criação de bases de apoio no 

campo” 
22

. Para o partido os camponeses pobres e os assalariados agrícolas compunham 

a maioria das forças populares e que o cenário principal das disputas armadas será no 

interior do país. 
23

   

Dentro da genealogia do comunismo brasileiro a Polop estava em um galho 

somente seu, sendo que as outras organizações definiram suas teses sobre o caráter do 

Estado e da sociedade brasileira a partir do grande galho que era o PCB (aquele fundado 

                                                        
19 O Golpe de 64 e seus ensinamentos, in. VENTURA, Maria Isabel Pinto (Organizadora). Documentos: 

A Linha Política Revolucionária do Partido Comunista do Brasil (M – L). Edições Maria da Fonte, 1974. 
20 Ibidem, p. 82.  
21 Ibidem, p. 83.  
22 Ibidem, p. 137.  
23 A Guerrilha do Araguaia desenvolveu-se no interior do Brasil na região amazônica nas proximidades 

do Rio Araguaia. Existe uma polemica discussão sobre o que o PC do B teria feito naquele contexto: 

“guerra popular” ou o “foco guerrilheiro”, o primeiro de orientação maoísta e o segunda guevarista, sendo 

que o PC do B reivindicava o maoísmo. 
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em 1922). A Polop e suas teses originais fomentaram inúmeros debates dentro da 

esquerda marxista daquele período, tornando-se contra-hegemônica e possibilitando 

uma releitura da realidade brasileira. Nos próximos capítulos pretendemos compreender 

um pouco mais sobre as formulações da Polop.  
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CAPÍTULO 2 

ESTADO, LUTA DE CLASSES E DITADURA MILITAR NA 

PERSPECTIVA DA ORGANIZAÇÃO REVOLUCIONÁRIA MARXISTA – 

POLÍTICA OPERÁRIA 

 

 

Neste capítulo buscamos identificar as teses da Polop sobre o caráter do Estado 

brasileiro. Utilizamos basicamente os jornais dos primeiros anos de sua existência até a 

primeira cisão da organização em 1967, além de alguns documentos de circulação 

interna da organização. Buscamos mapear o que a organização entendia por Estado, 

como as articulações da sociedade política e da sociedade civil influenciaram a sua 

análise e como entendia a dinâmica das lutas de classe do período estudado. 

Delegamos importância também às criticas feitas pela Polop à esquerda marxista 

brasileira, especialmente o Partido Comunista Brasileiro (PCB), ao desenvolvimento do 

proletariado e das relações capitalistas no campo. Por fim abordamos considerações 

sobre as posições da Polop acerca da ditadura militar. Optamos metodologicamente por 

dividir as analises dos documentos em dois períodos que vão de 1961, mais 

especificamente a partir do primeiro congresso da Polop até o golpe civil-militar de 

1964 e deste até o quarto congresso onde acontece a primeira grande divisão da 

organização em 1967. 

 

O Estado brasileiro na perspectiva da Polop 

Antes mesmo do seu primeiro congresso (janeiro de 1961) quando oficialmente a 

Polop foi fundada, a organização já dava sinais da argumentação que nortearia a sua 

história até a sua primeira grande divisão. No documento Convocatória para o primeiro 

congresso onde são pontuados as primeiras tarefas da organização e as primeiras linhas 

estratégicas podemos verificar as críticas da Polop: 

Hoje, os apologistas da reforma burguesa se limitam a afirmar que somos 

pobres demais para pensar em experiências socialistas, temos de passar 

primeiro pela escola do capitalismo nacional, etc. Mas mesmo esse gênero da 
argumentação está destinado à falência, em vista dos exemplos da Rússia e 
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da China, que fizeram as suas revoluções em estado de desenvolvimento mais 

primitivo do que se encontra presentemente o Brasil. 24 

 

Este é só um esboço da perspectiva da Polop sobre a realidade político-social 

brasileira daquele período. Argumentavam que o país era plenamente capitalista e 

criticavam duramente as idéias do PCB. Estes últimos propuseram um Brasil de 

resquícios feudais e a necessidade de uma etapa burguesa de revolução, com 

consolidação do capitalismo, mudança das relações no campo e fortalecimento da 

industrialização. 

Afixemos-nos então na conjuntura de 1961 até o golpe civil-militar. Os anos 

iniciais da década de 60 no Brasil foram marcados por diversas reviravoltas polít icas. 

Entre 1960 até 1964 vivenciamos o final do governo Kubitschek, a renuncia de Jânio 

Quadros, a implantação do sistema parlamentarista e o fim do mesmo, além da 

conturbada administração de João Goulart. Jango não era bem visto pela classe 

conservadora brasileira, classe esta que estava bastante dividida, de um lado a crescente 

burguesia industrial nacional e do outro a aristocracia rural, além das pressões sofridas 

pelo capital estadunidense. Do outro lado da trincheira, Jango sofria pressões da classe 

trabalhadora tanto urbana como rural, a inflação, a carestia, a concentração fundiária. 

João Goulart fazia uma política de conciliação. 

Primeiramente vamos observar o que a Polop tem a dizer sobre o governo de 

Jânio Quadros: 

Jânio Quadros representa, sem dúvida, o Governo mais burguês que o Brasil 

já teve e isso nos parece a característica mais importante da nova situação 

criada. O fenômeno de uma lógica conseqüência do desenvolvimento, do 

fortalecimento da burguesia na sociedade brasileira e, portanto, não é de se 

surpreender que a hegemonia política voltou a São Paulo (que domina o 

governo), onde se encontra a maior concentração de capitais do país. 25 

 

Neste período temos o fortalecimento político de uma determinada fração da 

classe dominante, um novo bloco econômico. O antigo bloco populista representado 

nesta época pela figura de Jânio Quadros e principalmente depois por João Goulart 

seriam postos abaixo pelo novo bloco. 

Este bloco concentrava suas empresas e corporações principalmente no eixo 

Rio-São Paulo e começaram a investir contra os populistas buscando ganhos políticos. 

                                                        

24 Convocatória para o primeiro congresso, p.3 
25 “POLÍTICA OPERÁRIA” Boletim n° 1/61, p.1 
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Eram patrocinados pelo capital estrangeiro especialmente os Estados Unidos, principal 

interessado em explorar o mercado brasileiro. Para tanto buscaram a hegemonia política 

através da criação de diversas instituições de formação de profissionais tecnoburocratas, 

empresários, tecnoempresários e oficiais militares. 

Este últimos controlavam as diretrizes econômicas das empresas e ainda 

acumulavam funções estatais  influentes e proporcionavam apoio político através dessas 

posições. Na prática eram brasileiros comandados pelos capitalistas estadunidenses para 

controlarem a economia e política nacionais. As grandes companhias multinacionais e 

“nacionais” dominavam a economia. A maioria dos investimentos no Brasil eram de 

corporações americanas multinacionais que se organizavam localmente de modo a 

usufruir vantagens. 

Na continuação do documento acima citado, a Polop identifica um novo governo 

em ascensão, que busca adaptar o aparato administrativo e burocrático em benefício da 

grande burguesia industrial através de um processo de modernização. Esta última tem 

como distintivos a eficiência, a racionalização, a moralidade, dentre outros. O objetivo 

seria a superação de vícios adquiridos com a antiga sociedade escravista e latifundiária 

brasileira, quando através da corrupção do funcionalismo público a burguesia conseguia 

favores que a faziam crescer. Só que na conjuntura Jânio, para a Polop, o Estado já era 

da grande burguesia que buscava seus meios de conseguir sua hegemonia: 

Nesta tentativa de modernização do Estado, da criação do capitalismo 

coletivo, o Governo age – como agiria qualquer maneger na incumbência de 

racionalizar uma empresa comercial ou industrial. Procura cortar todos os 

gastos supérfluos (supérfluos para a classe dominante), obter o máximo 
rendimento da força do trabalho, despedir os empregados excessivos e 

equilibrar os gastos com as despesas. De outro lado, está disposto, também, a 

eliminar o sistema de favores e privilégios desfrutados por certos setores da 

burguesia a fim de consolidar e fortificar o domínio do capitalismo nacional. 

Um exemplo vivo desta política é a reforma cambial, que certamente 

prejudica determinados setores da burguesia, as empresas menores e, 

principalmente as que chegaram tarde ou não acompanharam o ritmo de 

acumulação dos últimos anos. Mas, inegavelmente, a reforma cambial 

corresponde no presente momento aos interesses de classe da grande 

burguesia, aos expoentes do capital bancário e industrial. 26 

 

Ainda sobre o governo de Jânio foi mantida uma política econômica 

inflacionária herdada do período Kubitschek. Somado a isso o Brasil sofria as mudanças 

das marés econômicas internacionais, o período de prosperidade do pós-guerra chegava 

                                                        

26 “POLÍTICA OPERÁRIA” Boletim n° 1/61, p. 1-2. 
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ao fim, altos índices de desemprego alastravam-se por todo o mundo capitalista 

inclusive os Estados Unidos, o preço das matérias primas chegavam aos níveis mais 

baixos já vistos prejudicando diretamente o Brasil que tinha nos produtos agrícolas sua 

principal ligação de exportação com o mercado externo. 

Para conseguir manter as antigas parcerias com os Estado Unidos e fazê-los 

atender às reivindicações do governo brasileiro, Jânio Quadros apelou para política de 

concessões, abrindo o mercado do Brasil mais ainda para o grande capital industrial e 

financeiro estadunidense. A Polop criticava as opiniões da esquerda tradicional que 

concordava com as medidas de Jânio por considerá-las necessárias para o momento, a 

Polop dizia que esta esquerda estava “desorientada pelo fato de a nossa burguesia 

nacional não ter-se encaixado nos esquemas nacionalistas e desenvolvimentistas em 

voga.” 
27

 

Em um documento da organização assinada pelo grupo de São Paulo datado de 

setembro de 1961, portanto poucos dias após a chegada de Jango no poder, a Polop faz 

uma análise das disputas pelo controle do Estado brasileiro naquele momento 

conturbado. 

A saída de Jânio Quadros teria rompido um precário equilíbrio de forças, 

deixando o poder nas mãos dos direitistas, mais especificamente os militares defensores 

dos interesses do grande capital estrangeiro. Em 1961 a Polop já precipitava o que viria 

a ocorrer em 1964: 

A situação de crise explicitou as contradições internas do regime, pondo à 

mostra, principalmente, o papel das Forças Armadas, no regime burguês, ou 

seja, o seu caráter de instrumento das classes dominantes, agora, levado a 

ação antes do tempo: a burguesia dividiu-se entre a perspectiva da ditadura 

militar, implícita, e que não desejava, e o temor da radicalização popular. 28 

 

Setores menos reacionários da classe dominante teriam tentado evitar um golpe 

militar de direita e conseqüentemente a instalação de uma tutela ditatorial, organizaram-

se, portanto, para evitar o golpe vindo de cima, sem abrir mão é claro da violenta 

repressão aos movimentos sociais. Somado a isto a atuação de Brizola no Rio Grande 

do Sul e o apoio do III Exército conseguiram frear o ímpeto golpista. 

Dado o recuo da ala direitista militar mais radical e a desistência de um golpe 

ditatorial aberto, restou ceder lugar aos civis, mantendo um controle discreto sobre o 

                                                        
27 Ibidem, p. 4.  
28 Boletim Interno - SP - 09-1961, p.2. 
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aparelho do Estado. Enquanto isto a alta burguesia golpeava as aspirações populares 

barrando o poder de Jango através da adoção do parlamentarismo. 

Este recuo segundo a Polop somente adiou o choque entre as forças de direita e 

esquerda, a disputa de classes pelo controle do governo: 

Uma das conseqüências dos acontecimentos de agosto, e da tentativa de 

compromisso em torno da formula do parlamentarismo, foi a visível 

polarização das forças políticas em função da esquerda e da direita e em 

detrimento dos partidos de centro. Essa polarização passou a minar não 

somente as bases do atual Governo, como de todo o sistema parlamentar que 

se introduziu a fim de evitar um choque maior. Mas o choque não senão 

adiado. 29 

 

Em um texto do segundo número do primeiro ano do jornal Política Operária, 

também de 1962, chamado de “Frente Única – Frente de Classes”, a Polop questionava 

a posição do PCB que acreditava que a luta do proletariado não é pelo socialismo e sim 

antiimperialista e antifeudal, as organizações de esquerda juntos com a burguesia 

nacional deve combater o imperialismo ianque e destruir a estrutura agrária, a Polop 

responde no seu texto: 

O autor consagra grande parte do seu artigo ao esforço de provar que certo 

setor da burguesia brasileira é antiimperialista. Não define este setor, não nos 

diz quais são as forças em jogo. Pela sua argumentação, pode-se concluir, 

todavia, que se trata da parte da burguesia que apóia a Petrobrás, a criação de 

indústrias estatais como a Cia. do Vale do Rio Doce, Volta Redonda, a F. N. 
M. etc. Ora, medidas de capitalismo de Estado estão sendo apoiadas pela 

burguesia, ou parte dela, quando reforçam a economia capitalista (e não só no 

Brasil). Daí a provar que essa burguesia é antiimperialista ou revolucionária, 

falta, porém, muito. Poderá mostrar simplesmente, que certos e importantes 

setores da burguesia nacional estão em choque com a política norte-

americana, que eles têm reivindicações próprias, que desejam melhorar a sua 

posição “dentro do sistema de colaboração com o imperialismo americano”. 

Todas as conferências inter-americanas o demonstram – sejam elas 

econômicas, como a primeira, ou políticas como a segunda Conferência de 

Punta Del Este. Mas toda vez que o sistema imperialista (ou inter-

americanos) é ameaçado, encontramos a burguesia nacional e o imperialismo 

no mesmo campo de defesa da civilização Cristã-Ocidental. 30 

 

Enquanto os partidos acusados pela Polop de reformistas e aliancistas discutem o 

papel da burguesia na luta contra o imperialismo, ignorando as contradições de classe, 

portanto, esquecendo de que lado realmente os burgueses estão, as empresas norte-

americanas dominam setores de serviços público básicos no Brasil, como energia 

elétrica e telecomunicações, cumprindo com isto a importante etapa, no processo de 

dominação, de conquista de hegemonia. 
                                                        
29 Política Operária - Ano I – N° 1 – janeiro de 1962, p.1. 
30 Política Operária - Ano I – N° 2 – abril de 1962, p.2, 10. 
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Para a Polop os principais setores da política e da economia brasileira já estava 

sobre o total domínio da burguesia multinacional. A sociedade civil se encontrava 

hegemonizada pelas classes dominantes e denunciava que a disputa política caminha 

para uma derradeira vitória das forças a direita:  

A transferência do capital estrangeiro dos serviços públicos para o setor 

privado alcança agora uma nova etapa com a planejada nacionalização das 

telecomunicações. A criação da Eletrobrás, em estudos, abrirá caminho para 

a etapa seguinte – a nacionalização dos serviços de energia elétrica. A 

tranqüilidade com que o imperialismo realiza essa transição já indica que ela 

atende a seu próprio interesse. Com efeito o que está fazendo é abandonar ao 

Governo a tarefa de promover as condições infra-estruturais necessárias ao 

bom rendimento de seus investimentos, passando a concentrar-se onde esse 
rendimento esta assegurado. Em outras palavras: entre os serviços telefônicos 

e a industria automobilística, entre a usina hidrelétrica e a especulação 

financeira, o imperialismo prefere as segundas, que lhe dão lucros mais altos. 
31 

 

Para assegurar sua hegemonia estes capitalistas criaram mecanismos nada 

agradáveis. Alguns poderosos empresários brasileiros patrocinaram a criação de 

entidades como o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro 

de Ação Democrática (IBAD). 

O IPES surgido em 1962 contratou militares para montar um serviço de 

inteligência com o objetivo de descobrir informações de uma possível infiltração 

comunista no governo. Sua influência se estendeu a diversos jornais e outros órgãos de 

divulgação, tinham simpatia especial das agências de publicidade das grandes empresas 

estrangeiras. “Somente a Light & Power, entre dezembro de 1961 e agosto de 1963, 

concorreu mensalmente para a sua caixa com a quantia de Cr$ 200 mil” 
32

, outras 

empresas como a “Brasilian Traction Light & Power se fixou na quantia de Cr$ 200 

mil” 
33

, além destas quase todas as empresas estrangeiras destinaram valores deste nível 

e até maiores aos cofres do IPES. 

O IBAD estava subordinado diretamente a CIA (Central Intelligence Agency) e 

recebia investimentos da mesma. O IBAD “interveio abertamente na campanha 

eleitoral, subvencionando candidaturas de elementos direitistas, que assumiam o 

compromisso ideológico de defender o capital estrangeiro” 
34

. A CIA através deste 

                                                        
31 Política Operária - Ano I – N° 3 – maio de 1962, p. 5. 
32 BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O Governo João Goulart. São Paulo: Editora UNESP, 2010, p. 

175–176. 
33 Ibidem, p. 176.  
34 Ibidem, p. 177. 
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órgão também procurou intervir no campo, destinando muitos recursos para o Nordeste 

com o principal objetivo de dividir as Ligas Camponesas: 

Com este primoroso trabalho de corrupção, inédito na história do Brasil, a 

CIA não somente aliciou empresários, vereadores, deputados estaduais e 

federais, senadores, governadores de Estado, jornalistas, mas donas de casa, 
estudantes, dirigentes sindicais, padres e camponeses, enfim, elementos de 

toda as classes e categorias da sociedade civil brasileira. 35 

 

Para a Polop este órgãos tinham “a finalidade evidente de intervir em todos os 

setores da vida nacional principalmente na imprensa e no Congresso, a fim de evitar a 

aprovação de projetos de base” 
36

. O IPES teria sido fundado a partir “da decisão de 

alguns representantes da burguesia de desencadear a repressão econômica, através da 

qual só contribuirão, financeiramente, para os candidatos que estiverem afinados com os 

interesses conservadores e reacionários” 
37

. 

Para a Polop estes meandros da política nacional só se desenvolveram desta 

forma, pois o Brasil já era um país completamente capitalista, onde o Estado, resultado 

do conflito entre as classes estava dominado por uma burguesia industrial associada ao 

imperialismo internacional, em uma luta conjunta pela derrubada do populismo. Este 

desenvolvimento das contradições das relações classistas deve-se também, sobretudo, 

ao crescimento do próprio proletariado. 

É importante salientar também que a Polop percebia que a classe dominante não 

era homogênea e que apesar das parcerias, existiam discordâncias entre a burguesia 

nacional e internacional: 

É com efeito evidente que esta burguesia, que – manipulando o Banco do 

Brasil, o BNDE, os Ministérios da Fazenda, da Indústria e Comércio, das 

Minas e Energia – gere o país de maneira a assegurar aos capitalistas a 

exploração sistemática e tranqüila do trabalho do povo brasileiro, essa 
burguesia não quer ver o fruto de tal exploração exclusivamente açambarcado 

pelos trustes estrangeiros, e reclama para si maior fatia do bolo. (...) É por 

isso que a burguesia manda representantes às Nações Unidas e a Genebra 

para proclamarem que o Brasil é “independente”, é por isso que bate o pé 

quando o imperialismo dispõe-se a esmagar Cuba, essa galinha dos ovos de 

ouro da América Latina; é por isso que procura influência na África, 

continente-chave na medida em que está permitindo à Europa prescindir da 

América Latina e, se concentrar a Comunidade Econômica do Atlântico 

Norte, poderá ensejar aos Estados Unidos vantagens semelhantes. 38 

                                                        
35 Ibidem, p. 179. 
36 Política Operária - Ano I – N° 2 – abril de 1962, p. 5. 
37 Ibidem, p. 5. 

38 Política Operária - Ano I – N° 3 – maio de 1962, p. 5. 
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Para a Polop estas eram pequenas divergências que não escondiam a raiz da 

burguesia nacional e internacional. A luta da burguesia nacional, independente de 

buscar autonomia econômica, política e ideológica pretendia manter a exploração do 

trabalho tão comum ao capitalismo. Por isto a crítica as organizações comunistas que 

achavam que estes pequenos desentendimentos dentro da classe dominante poderiam ser 

utilizados a favor na luta dos trabalhadores. Operários e burgueses são inimigos por 

definição e, portanto, nada tem em comum. 

Esta percepção de que a burguesia nacional seria um aliado na luta contra o 

imperialismo advêm da analise (segundo a Polop equivocada) de que o Brasil é um país 

ainda dominado por uma elite agrária latifundiária, que mantêm relações feudais no 

campo, o que impede o amplo desenvolvimento industrial, pré-requisito importante para 

se chegar à revolução socialista. 

Sobre o desenvolvimento do operariado no Brasil, suas experiências, instituições 

e sua relação com os patrões, a Polop apontou que houve três fases, que estão 

relacionadas, não coincidentemente, com os três estágios do processo industrial 

brasileiro. 

A primeira fase vem ainda do século XIX, com a implementação das primeiras 

fábricas, até a chamada Era Vargas. As indústrias se concentravam em setores leves 

como o têxtil e alimentar, e a sociedade eram basicamente agrária vivendo nas antigas 

relações do campo herdadas do período colonial. Apesar disto o movimento sindical era 

bastante combativo, a exemplo da greve geral de São Paulo em 1917. Estando 

completamente desvinculado do Estado os sindicatos tinham a suas frentes anarquistas, 

socialistas e posteriormente comunistas. 

Como explicar um movimento sindical tão combativo em um país ainda bem 

pouco industrializado com um operariado pequeno e inexperiente? Vamos ver o que a 

Polop tem a responder: 

Estando o poder político nas mãos da classe dos latifundiários, o aparelho 
estatal não previa qualquer espécie de enquadramento dos problemas 

operários. E não possuíam, nem latifundiários nem o diminuto número de 

dirigentes industriais, experiências de relações com os trabalhadores, e de 

crises sociais de processo de industrialização. (...) Se por um lado não 

tínhamos as premissas econômicas amadurecidas, por outro a inadequação do 

aparelho político faz dessa fase uma arena combativa na qual o operariado 
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obrigou as classes dominantes a dar-lhe um lugar no quadro das instituições 

públicas e ceder ante suas principais reivindicações. 39 

 

O movimento político de 1930 encabeçado por Getúlio Vargas vai buscou criar 

um aparelho que resolvesse sem atritos os problemas envolvendo a classe operária. A 

Legislação Trabalhista vai ao mesmo tempo atender as reivindicações mais imediatas 

dos trabalhadores (oito horas de trabalho, estabilidade no emprego, regularizar o 

trabalho das mulheres, etc.) e colocar os sindicatos dentro do aparelho estatal. Os 

sindicatos tutelados pelo Estado Varguista, incluindo também a este paternalismo 

sindical a criação do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), motivaram a Polop a 

formular uma das linhas mestras de sua política que era a independência da classe 

trabalhadora e formação de um partido revolucionário. 

A terceira e última fase do desenvolvimento do operariado brasileiro ocorre no 

final da década de 50 e início da de 60. Quando o alto investimento do Estado nas 

indústrias de base e posteriormente a grande entrada de capital internacional no país 

acelerou o desenvolvimento industrial atraindo boa parte da classe trabalhadora que se 

encontrava no campo, ao mesmo tempo as relações agrárias se tornaram mais nefastas 

com a exploração capitalista do campesinato. Estas novas relações que foram surgindo 

por causa do desenvolvimento econômico capitalista deram base de argumentação para 

que a Polop chegasse a crer que o Brasil do começo dos anos sessenta já era capitalista, 

dirigido por um Estado burguês que com seus interesses de classe buscava associar-se 

ao imperialismo ianque, apesar de algumas divergências. 

Baseado principalmente nesta tese é que a Polop propõe para o Brasil uma 

revolução socialista imediata, contrariando as esquerdas reformistas. “É preciso, pois, 

que se forje uma vanguarda operária revolucionária capaz de captar o anseio rebelde do 

campesinato para a Aliança Operário-Camponesa no caminho do socialismo e de liderar 

as massas urbanas nesse sentido.” 
40

 

Enquanto o operariado crescia nas cidades as relações no campo ganhavam os 

contornos capitalistas. O campesinato perdia as terras que cultivavam e começam a 

trabalharem como assalariados para fazendeiros. Quando as máquinas tomam seus 

lugares são obrigados a deslocar-se para cidade inchando o exercito de desempregados, 

provocando arrochos salariais. 

                                                        
39 Política Operária – outubro de 1962 – Ano I – n° 4, p. 4-5. 
40 Ibidem, p. 6.  
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As teses pecebistas apontavam relações feudais no campo brasileiro, o que 

estaria ajudando na estagnação do desenvolvimento do capitalismo. Bem, a Polop 

entendia diferente e tinha perspectivas bem particulares e originais sobre os 

trabalhadores do campo e seus conflitos com as classes dominantes, idéias bem 

diferentes das outras esquerdas marxistas, esmiucemos então: 

O mercado interno de produtos agrícolas é concorrencial; nele a agricultura 

como um todo não pode ser protegida, pois o seria em detrimento da 

indústria, cujo peso especifico no processo de desenvolvimento é muito 

maior que o da agricultura. A velha estrutura agrária precisa se adaptar a uma 

nova situação. Antigamente apenas um produto – o café, o cacau ou o açúcar 

– eram mercadoria. As culturas restantes eram base de subsistência para a 

produção daquele. Agora, porém, qualquer produto é potencialmente 

mercadoria, isto é, pode ser vendido no mercado interno. Até a mandioca e o 

milho, culturas de pouca importância, destinadas ao sustento do trabalhador 

agrícola, passam a ser produzidos comercialmente, encontram preço, isto é, 

há gente disposta a pagar por eles, do bom e do sonante. Até a pouco, o 
sustento do trabalhador era considerado quase gratuito pelo patrão: plantando 

seu próprio alimento ou criando algumas peças, em qualquer pedaço de chão 

impróprio para o cultivo do produto-rei, o caboclo quase nada “custava” ao 

fazendeiro. Agora as coisas mudam de aspecto. Qualquer encosta onde dá 

milho pode produzir “renda”. O feijão plantado entre os pés de café também. 

O mesmo se dá com a mandioca e demais culturas de subsistência. 41 

 

Tudo isto revolucionou o modo de se explorar o camponês no Brasil. O colonato 

começou a desaparecer, o colono recebeu cada vez menos terras, pois estas eram ágoras 

direcionadas para o mercado interno. O sistema de parcerias perdeu espaço também. O 

parceiro não pode mais plantar outros gêneros entre as plantações principais, sendo 

obrigado a seguir à risca os planos do proprietário das terras. Os posseiros perderam 

cada vez mais o direito de viver e produzir nas terras que viviam há gerações. Além 

disto, a chegada das máquinas diminuiram radicalmente os salários colocando o 

trabalhador rural nas mesmas condições do urbano, com o adicional que o primeiro não 

se beneficiaria da mísera legislação trabalhista, as antigas formas de relações feudais 

estavam à beira da extinção. 

Nestes anos conturbados o campesinato também se revoltou e buscou se 

organizar na luta principalmente através das ligas camponesas. A Polop concordava 

com a atuação das ligas com o adendo de que contra o capitalismo deve-se unir campo e 

cidade em uma luta unitária. Esta era a analise que a organização fazia do campo no 

Brasil naquele período. 

                                                        

41 Ibidem, p. 10. 
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Viajemos para a conjuntura de 1964 pouco tempo antes da eclosão do golpe 

militar. A política conciliatória de João Goulart não estava dando certo e seu governo 

recebia bordoadas tanto da direita insatisfeita quanto pressões à esquerda. A Polop 

criticava a reformas políticas proposta pelo governo: 

Esta garantia era necessária para o Governo, na medida em que o programa 

mínimo do Prof. San Tiago Dantas está muito aquém do que desejavam 

realmente as massas. A simples análise de alguns de seus itens evidencia isso. 

Quando se refere, por exemplo, ao voto dos analfabetos, o programa mínimo 

preconiza a sua instituição, limitando-a porém, as eleições majoritárias, isto 

é, às eleições para o poder executivo; quanto às eleições proporcionais, para a 

Câmara e o Senado a questão ficará sujeitas às discriminações “que a lei 

dispuser”. Além de não ser do interesse das massas, que lutam pelo direito 
amplo de voto aos analfabetos, é evidente que estamos ai em pleno reinado 

da demagogia. Isto porque a efetivação de tal medida não depende do 

Governo, e sim do Congresso, que teria de reformar a constituição – e 

ninguém ignora que o Sr. João Goulart não pode ser fiador das decisões do 

Congresso. 42 

 

E continua: 

O programa fala também de reajustamento periódico de salários e 

vencimentos. Com que autoridade? Todos sabem que tal ajustamento já se 

verifica não pela boa vontade do Governo, mas pela força organizada dos 

operários, e dos assalariados em geral, que, pela greve, encostam à parede os 

tubarões e o próprio Governo. Não foi assim que os funcionários públicos 

conseguiram o 13° salário no ano passado?43 

 

No próximo jornal de 12 de março de 1964 e provavelmente o último antes do 

golpe civil-militar, a Polop trouxe a manchete convocando todos os trabalhadores para 

combater o golpe que viria através de uma frente de classes. Uma chamada para todos 

os trabalhadores participarem de um comício onde dentre as diversas palavras de ordem 

podemos destacar a expropriação do latifúndio sem indenizações e divisão destas terras 

entre os camponeses, encampação sem indenizações das propriedades pertencentes ao 

capital externo, rompimento com os acordos militares entre Brasil e EUA, formar laços 

com a China Popular e defender a Cuba socialista. 

Para a organização tanto o governo conciliatório de Goulart quanto um possível 

governo golpista de direita não interessava a classe trabalhadora. A Polop denunciava a 

frente única formada em parceria com a burguesia e via este momento (véspera do golpe 

de 64) como ideal para o operariado urbano unido aos camponeses e assalariados do 
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43 Ibidem, p. 8. 



34 

 

campo tomar o poder e instaura um governo socialista, entretanto, o golpe veio e junto 

com ele a derrota da esquerda comunista, confirmando as teses polopistas. 

 

Ditadura Militar e a cisão de 67 

 A Polop não se surpreendeu com o golpe da direita. A organização já vinha 

denunciando o mesmo desde os primeiros anos de sua existência. A Polop acreditava 

que eram três os principais motivos da derrota da esquerda no abril de 64. 

Primeiramente culpava a política de colaboração de classes implementada 

principalmente pelo PCB que provocou um apaziguamento dos ânimos da classe 

trabalhadora, ficando entregue aos movimentos de Jango e aos ataques da burguesia. 

Culpava também a esperança em alas rebeldes das Forças Armadas, que segundo a 

Polop eram poucos demais para ter algum poder transformador frente ao Estado. E por 

fim a falta do apoio das classes médias urbanas. 

Para a Polop a burguesia brasileira teria vendido a soberania nacional ao 

imperialismo americano, abrindo mão das “reformas” em detrimento da continuidade do 

regime de exploração. A ditadura militar devia ser posta abaixo imediatamente e em seu 

lugar uma democracia revolucionária exercida pelas classes trabalhadoras. Para a Polop 

a burguesia era incapaz de resolver os problemas do país. 

A ditadura militar teria escancarado a aliança entre as classes dominantes, tanto 

a burguesia urbana quanto os latifundiários apoiaram a repressão das forças armadas, 

entretanto o Estado ditatorial trazia problemas de caráter político para a burguesia 

nacional que perdeu seus instrumentos de ação direta no governo. O clima de tensão e a 

repressão explícita agitavam tanto os militantes da esquerda comunista como também os 

trabalhadores das fábricas e do campo.  

O golpe veio consolidar, à força, a dominação do novo bloco no poder:  

É essa liberdade de ação do Executivo que permite a ele seguir uma política  

a longo prazo de consolidação da sociedade exploradora em bases modernas, 

isto é, uma política de concentração de capitais, de racionalização da 

indústria e do fortalecimento dos monopólios, (...). 44 

 

                                                        

44 Classes e Estado, democracia e ditadura – Ernesto Martins. Documento contido na coletânea: Polop – 

Uma trajetória de luta pela organização independente da classe operária no Brasil, do Centro de Estudos 

Victor Meyer. 
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Ainda neste texto de Ernesto Martins 
45

 podemos visualizar bem a crítica que a 

Polop fazia a dita esquerda marxista brasileira que acreditava em um possível perfil 

revolucionário da burguesia nacional: 

A burguesia brasileira, quando endossou o golpe militar, desistiu da tentativa 

de conseguir concessões do imperialismo mediante uma política populista, de 

aproveitamento da pressão das massas. Ao contrário, pediu o apoio 

imperialista para restabelecer a “paz social” e a repressão ao movimento de 

massas. Pediu agora as concessões do imperialismo para garantir a “ordem” 
existente. Nessa cooperação antagônica, estabelecida entre o imperialismo e a 

burguesia nacional, há e haverá pontos de atrito sobre a divisão dos despojos. 

Mas querer ver na oposição dos bancos à política creditícia do governo uma 

“reação antiimperialista” da burguesia brasileira, ou na posição de Ademar de 

Barros um reflexo de “nacionalismo” da indústria paulista, é mostrar não ter 

aprendido nada das derrotas do passado. Derrotas que, não em última 

instância, se devem à incapacidade das esquerdas de analisar e julgar o 

caráter de classe do estado brasileiro. 
46

 

 

Novos elementos fazem parte da dinâmica da organização. A necessidade da luta 

clandestina e da derrubada do golpe trazia novas estratégias. Falar em socialismo agora 

requeria antes discutir a retirada dos direitistas golpista do poder e esta luta não poderia 

se dar apenas no campo ideológico ou no chão das fábricas, era preciso atitudes mais 

radicalizadas, mudanças táticas. 

Para derrubar a ditadura era preciso antes de qualquer coisa a luta armada: 

O golpe de abril mostrou como eram infundadas as esperanças de se 

dividirem a oficialidade das forças armadas sem levar em conta as suas 

vinculações de classe. Esperar que a libertação do país se dê através de uma 

cisão vertical do exército é ainda mais ilusório. O que se pode fazer, e se, terá 

de fazer, é miná-lo em suas bases através da propaganda revolucionária nos 

quartéis e nos navios e, principalmente, desmoralizá-lo na ação, pelo desgaste 

constante da luta de guerrilhas. 47 

 

Entretanto nem todas as questões táticas eram consenso dentro da Polop. Alguns 

importantes núcleos dentro da organização acirraram suas divergências, principalmente, 

a partir de 1966. Núcleos importantes como os de Minas Gerais, de São Paulo e da 

Guanabara começaram a ter tensões maiores com a Direção Nacional (DN) e serão estes 

que deixarão a organização após o quarto congresso de 1967. 

O núcleo mineiro criticou a Direção Nacional pela falta de ação dentro do 

movimento dos trabalhadores logo após estourar o golpe. Criticavam também que a 

                                                        
45 Pseudônimo de Eric Sachs  
46 Classes e Estado, democracia e ditadura – Ernesto Martins. Documento contido na coletânea: Polop – 

Uma trajetória de luta pela organização independente da classe operária no Brasil, do Centro de Estudos 

Victor Meyer. 
47 Manifesto Programa – Abaixo a ditadura militar pela revolução dos trabalhadores – Abril de 1965, p.4. 
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preocupação da DN não deveria concentrar-se nem em ampliar as conquistas 

democráticas, nem em tomada do poder, e sim na construção de um partido 

revolucionário que sustentaria um governo revolucionário, e para isto seriam 

necessárias duas frentes de atuação: uma dentro da legalidade, portanto, política e outra 

ilegal através da luta armada. A DN defendia uma luta insurrecional, enquanto os 

mineiros reivindicavam a derrubada imediata da ditadura militar e ampliação das 

liberdades democráticas. 
48

  

O objetivo do quarto congresso da organização era justamente discutir estas duas 

possibilidades de ação e chegar a um denominador, mas o que aconteceu foi a divisão 

da organização. A cisão que partiria de São Paulo juntamente com alguns militantes 

paulistas do Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR) formariam a Vanguarda 

Popular Revolucionária (VPR), a secção mineira se organizaria formando mais tarde o 

Comandos de Libertação Nacional (COLINA) e os remanescentes da organização 

fundariam com uma dissidência do PCB do Rio Grande do Sul o Partido Operário 

Comunista (POC). 

No começo de 1970 o POC de dividiria e os antigos integrantes da Organização 

Revolucionária Marxista – Política Operária (ORM – PO) reorganizariam a Polop sobre 

a insígnia de Organização de Combate Marxista Leninista – Política Operária (OCML – 

PO). Mas não é objetivo desta pesquisa problematizar as semelhanças, diferenças ou 

possíveis continuidades entre as duas organizações. 
49

 Ficamos concentrados na 

primeira fase da Polop onde a mesma obteve maior coesão interna, especialmente no 

referente as suas perspectivas teóricas e de ação. E é justamente sobre suas propostas de 

ação para aquela conjuntura de 61 – 67 que abordaremos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

                                                        

48 OLIVEIRA, Joelma Alves de. POLOP – As origens, a coesão e a cisão de uma organização marxista 

(1961-1967), Dissertação de Mestrado, UNESP/Araraquara, 2007. 

49 O Laboratório de História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais (LABELU), núcleo de pesquisa 

no qual faço parte, possui um grupo de estudo e pesquisa especialmente dedicado a Polop que vem 

levantando questões como às citadas acima, além de fazer parcerias com outros núcleos de pesquisa sobre 

a Polop em Salvador, São Paulo e outros. 
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CAPÍTULO 3 

HORIZONTES, ESTRATÉGIAS E TÁTICAS DE AÇÃO: COMO 

COMBATER O ESTADO BURGUÊS 

 

 

Neste capítulo pretendemos compreender as principais propostas da Polop, 

dentro de sua perspectiva de análise da realidade brasileira, dando destaque para 

algumas importantes divergências com o PCB devido a importância deste partido para a 

Polop. O texto está dividido em uma primeira parte que aborda as principais táticas da 

organização, seguido de uma parte onde elencamos as principais novas problemáticas 

que surgiram com a instalação da ditadura militar. 

 

Partido Revolucionário e Independência da Classe Trabalhadora 

O PCB acreditava que o Brasil não era um país plenamente capitalista, os 

entraves no campo e a dependência do capital internacional atrasava o processo de 

desenvolvimento da burguesia nacional. O PCB acreditava numa revolução nacional 

democrática, onde a burguesia nacional se livraria das amarras do capital estadunidense 

e liquidariam seus resquícios feudais em uma luta anti-imperialista, junto com os 

trabalhadores. O governo Jango progressista, nacionalista e reformista parecia se 

encaixar perfeitamente nas teses pecebistas. Entretanto, o golpe civil-militar de 1964 

vem interromper as expectativas dos militantes do partidão e das demais organizações 

de esquerda. 

A Polop possuía discordâncias quanto a esta perspectiva do PCB: “Toda luta 

anti-imperialista, levada às últimas conseqüências, isto é, que leve à derrota do 

imperialismo, terá de se transformar em luta pelo socialismo.” 
50

 Para a Polop o Brasil 

já se encontrava em uma etapa plenamente capitalista, como vimos no capítulo anterior, 

a dicotomia burguesia e proletariado já estava dada e a luta contra o imperialismo 

ianque deveria partir dos trabalhadores e não de uma aliança com a burguesia nacional.  

Uma idéia que Polop e PCB propuseram foi a da formação de uma “Frente 

Única”, porém as características desta frente eram dissonantes entre as duas 

                                                        
50 Frente Única – Frente de Classe. Editorial do jornal “Política Operária” de abril de 1962 
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organizações. Os pecebistas enxergavam discordâncias entre as elites e acreditavam que 

estas poderiam atrair setores da classe dominante para frente única que combateria o 

imperialismo.  Para o PCB os conflitos entre burguesia e proletariado não se 

extinguiriam com a frente única, o objetivo desta era combater o capital externo rumo 

ao progresso capitalista nacional e o pelo fim dos resquícios feudais no campo. 

Posteriormente o movimento operário venceria a disputa pela hegemonia dentro da 

frente e comandaria a mesma rumo ao socialismo.  

Os Polopistas responderam a estas premissas da seguinte forma: 

... existem igualmente causas econômicas bastante fortes, que levam a 

burguesia brasileira a fazer oposição aos americanos. Ela defende os preços 

dos produtos de exportação, está a procura de novos mercados, choca-se com 

o imperialismo no terreno dos investimentos, etc. Também nestes casos, não 

está ela agindo em função de frentes imaginárias, ou em concordância com as 

esquerdas, mas sim por razões “objetivas”, por motivos independentes da 

vontade dela ou nossa. É justamente porque existem essas razões objetivas 

que podemos renunciar à ficção das frentes, que só serviram para diluir a 
consciência de classe do proletariado e atrasar a sua formação política. Se 

pretendemos realmente dedicar-nos a desenvolver os fatores revolucionários 

do país, então só podemos contar com o proletariado e seus aliados no 

campo. 51 

 

A “Frente Única” proposta pela Polop deve “orientar a luta comum no sentido de 

opor à "frente única com a burguesia nacional" uma Frente Única dos Trabalhadores da 

Cidade e do Campo, (...)” 52 A Polop criticava a participação da burguesia na luta contra 

o imperialismo e acreditava que este papel deveria ser do trabalhador e este orientado 

por um partido revolucionário de vanguarda, partido esse que a Polop pretendia formar 

junto com o movimento operário. 

A formação de um partido revolucionário de vanguarda foi a principal tarefa na 

qual a Polop mais concentrou seus escritos. A Polop acreditava que os problemas da 

classe trabalhadora no país estavam relacionados principalmente a falta de direção da 

mesma por um partido político que não estivesse sob à tutela da burguesia, estas críticas 

eram na maioria das vezes direcionadas ao PTB, partido criado na era Vargas com 

objetivo de barrar o avanço do partido comunista e controlar a classe trabalhadora 

revoltada com a exploração burguesa. O PTB abocanhava a maioria dos trabalhadores 

urbanos, sendo que outra grande parte deste operariado estava vinculada ao partido 

comunista. 

                                                        
51 Frente Única – Frente de Classe. Editorial do jornal “Política Operária” de abril de 1962 
52 Diretrizes para uma Política Operária - Resoluções do 2o Congresso da Polop - 1963 
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A Polop possuía um espaço especial em seus escritos guardado exclusivamente 

para criticar a atuação partidária do PCB. Em um trecho do texto “Frente Única - Frente 

de Classe” publicado em um de seus jornais do começo da década de 1960, a Polop 

questionava a aliança do partidão com a burguesia apontando um desvio das teorias 

marxistas: 

As relações existentes entre o proletariado e burguesia representam um dos 

grandes problemas na história do movimento operário, principalmente em 

países onde as duas classes enfrentam temporariamente um inimigo comum. 

É o julgamento do papel da burguesia e da tática decorrente que causou a já 

tradicional cisão em alas revolucionária e reformista. Marco Antônio nos cita 

Engels, mas se tivesse aprofundado um pouco mais nos problemas de que 

Engels tratou, teria visto que o problema não é tão novo. ‘Para lutar contra 

um inimigo comum não se precisa de nenhuma união especial. Uma vez que 

é necessário lutar diretamente contra tal inimigo, os interesses de ambos os 

partidos coincidem no momento e essa união, como vem ocorrendo até agora 

surgirá no futuro por si mesma e momentaneamente’, disseram Marx e 
Engels na célebre mensagem do Comitê Central à Liga dos Comunistas. E 

porque combateram essa união (que na linguagem política de hoje se 

chamaria de ‘frente’)? Porque ‘O proletariado perderia a posição 

independente que conquistou à custa de tantos esforços e cairia uma vez mais 

na situação de simples apêndices da democracia oficial’53 

 

No seu processo de fundação a Polop esclareceria como se chegar ao partido 

revolucionário nas condições da luta de classes no Brasil e qual deveria ser a forma que 

este partido deveria assumir. Para a organização a tarefa principal dos marxistas 

brasileiros era formar este partido independente da tutela da burguesia.  

A organização vê como fundamental a formação, dentro do partido, de órgãos de 

base e que estas fossem compostas por quadros com um mínimo de experiência 

revolucionária, desta forma o partido podia funcionar de forma mais democrática e a 

base podia de fato determinar a linha política. E mais, o partido não deve ser formado 

principalmente de elementos da pequena-burguesia e sim contar com a maior parte de 

operários possível, sendo esta não apenas a adesão pura e simplesmente, mas a 

participação dos trabalhadores nos quadros do partido, pois para a Polop não deveria 

haver massas de operários controlados pelos setores dirigentes.
54

 

A Polop acreditava que o proletariado brasileiro ainda estava se formando 

enquanto classe política e esse atraso devia dentre outros fatores “a renúncia dos 

partidos tradicionais, como o PCB, em despertar a sua consciência de classe e em dar-

                                                        
53 Frente Única – Frente de Classe. Editorial do jornal “Política Operária” de abril de 1962 
54 Convocatória para o Primeiro Congresso da POLOP, de 1960 redigido por Ernesto Martins 

pseudônimos utilizado por Eric Sach, um dos fundadores e principais colaboradores da POLOP. 
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lhe uma educação socialista.” 
55

 e cabia a vanguarda revolucionária este papel de 

conscientizar, tarefa esta que a Polop se propôs a fazer: 

Temos de criar os quadros políticos, indispensáveis para atingir e dirigir as 

massas. Lênin disse uma vez, — citando o jovem Kautsky — que a atividade 

fundamental da vanguarda é estudar, propagar, organizar. É uma atividade 
contínua, em todas as fases da luta. A ênfase pode mudar nas diversas 

circunstâncias, mas os três aspectos da atividade revolucionária continuam 

presentes em todos os momentos. Nós ainda estamos mais preocupados com 

o estudo, a análise, a aplicação do marxismo no Brasil, e estamos começando 

a propagar as conclusões. Eis a tarefa fundamental, no momento, para nós. 56 

 

Neste momento a organização estava se formando, seu primeiro congresso é 

datado de 1961, sendo que os primeiros contatos entre os militantes que formariam a 

Polop começaram em 1959. Em outro trecho da convocatória para o primeiro congresso 

(documento de 1960), podemos perceber que após analisar a conjuntura corrente a 

Polop chegou à conclusão de que o momento era de propagandear as causas 

revolucionárias: 

Parece evidente que, nas atuais condições da luta de classes no país, e mesmo 

levando em conta a premissa mais favorável de uma atividade legal, o 

próximo passo para o surgimento de um partido operário será a formação de 

um partido de quadros, em escala limitada, como condição para a criação de 

um organismo em escala mais vasta. Um grupo de 4.000 a 5.000 militantes já 

se poderia apresentar na luta como um partido, sem cair no charlatanismo 

político. Dispondo de uma boa representação operária, ligada à produção, já 

representaria uma força material no cenário político do país e estaria em 

condições de passar, em certos setores, da propaganda à ação revolucionária. 
57 

 

Em 1960 ocorreram eleições para presidência da republica na qual ganhou Jânio 

Quadros, candidato de uma coligação encabeçada pela UDN (União Democrática 

Nacional)
58

 e como vice-presidente João Goulart do PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro)
59

, era o último ano do governo de Juscelino Kubitschek que se iniciou em 

1956 e foi marcado pela “política entreguista”
60

. A economia brasileira foi entregue nas 

mãos exploradoras do capital internacional, controladas diretamente por companhias 

                                                        
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 Convocatória para o Primeiro Congresso da Polop, de 1960. 
58 Partido conservador criado em 1945 para fazer oposição a Vargas 
59 Partido criado por Getúlio Vargas em 1945 com o objetivo de manter a classe trabalhadora sob o 

controle do ministério do trabalho e este por sua vez sob o controle de Vargas, tinha hegemonia entre os 

trabalhadores urbanos. 
60 Kubitschek fez um governo baseado na entrada de capitais estrangeiros no Brasil, principalmente 

indústrias estadunidenses que atuaram em vários setores da economia, energia, transportes, alimentação e 

indústria de base. 
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estrangeiras ou por instituições que as representavam, como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Com esta política a exploração sobre o trabalho ganhava novas 

proporções e já se visualizava a possibilidade de intervenção não democrática por parte 

do estado na situação econômica nacional. 

Em Diretrizes para uma política Operária, texto que traz as resoluções do 

segundo congresso da organização datado de 1963, podemos perceber que a Polop já 

considera uma nova maneira de se chegar ao partido revolucionário, ela deixando como 

secundário as análises sobre o marxismo e a propaganda revolucionária e priorizando a 

própria ação como método primordial, mostrando que a organização não era indiferente 

à conjuntura vigente: 

“Esse Partido não surgirá de vez, mas se formará organizadamente, a partir 

da luta diária das massas, no entrechoque das grandes e pequenas batalhas 
que o proletariado trava contra a exploração de que é vítima. Unificando suas 

forças, os grupos de esquerda terão melhores condições para participar da 

luta e orientá-la no sentido de uma verdadeira luta de classe — e é no bojo 

desse processo que se há de formar o Partido.” 
61

 

 

 

Em 1963 a Polop se defrontará com novas problemáticas. O governo João 

Goulart enfrentava tensões de várias frentes, pressionado pelos empresários norte-

americanos a manter as concessões que o governo anterior lhes cedera, pressionado 

pelas diversas frações da burguesia nacional e também pela classe trabalhadora, que 

diante das crises via o aumento sistemático da exploração de sua força de trabalho e 

Jango “bailava” com todos estes. Por um lado negociava com os industriais 

estadunidenses, hora facilitando a entrada dos mesmos no país, hora apoiando a 

nacionalização de empresas norte-americanas enfurecendo os investidores 

internacionais, com a classe trabalhadora agia da mesma forma dúbia, prometendo 

políticas de reforma que nunca se concretizavam. Isto tudo caracterizou sua política de 

conciliação entre classes. 

Em 1963, um ano antes do golpe, a Polop tem mais desenvolvidas suas 

proposições, deram-se novas tarefas e formularam análises mais consubstanciadas sobre 

a conjuntura vigente. Podemos perceber estes acréscimos na sua linha de pensamento no 

documento “Diretrizes para uma política operária”, publicado na revista Política 

Operária n°6. 

                                                        
61 Diretrizes para uma Política Operária - Resoluções do 2o Congresso da Polop - 1963 
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Percebemos nas idéias da Polop a necessidade de no Brasil se formar uma 

política operária voltada para defender os interesses do trabalhador contra a burguesia 

nacional e contra o imperialismo. A Polop enxergava a sociedade brasileira dividida em 

classes, sendo que a dicotomia entre estas estava dada de tal forma que não seria 

possível qualquer tipo de conciliação entre ambas, ou a união delas para enfrentar um 

inimigo em comum, os Estados Unidos no caso. Na concepção da Polop a classe 

trabalhadora deveria ser independente, a organização acreditava na formação de um 

partido revolucionário que guiaria a população rumo ao socialismo.  

A Polop também fez proposições sobre os sindicatos no Brasil e sobre o 

movimento camponês. A organização acreditava que toda a estrutura sindical deveria 

ser modificada. Os sindicatos naquele período estavam sob o comando do Ministério do 

Trabalho e respaldado numa legislação criada ainda no Estado Novo de Vargas. A 

Polop via um avanço no sistema sindical brasileiro em relação ao governo de Vargas, 

avanço este representado pela criação de federações e confederações sindicais 

independentes e a formação do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) 
62

, entretanto, 

este era um progresso tímido e precisava-se de medidas mais drásticas. 

A Polop queria o fim do “Fundo Sindical e transferência de todas as 

arrecadações para os cofres dos sindicatos, federações e confederações” a extinção do 

“controle das verbas sindicais”, da “Comissão de Enquadramento Sindical”, abolição do 

“Estatuto Padrão” e a retirada do “poder de reconhecimento e de dissolução das 

organizações sindicais”, todos estes itens organização e executados pelo Ministério do 

Trabalho.
63

 

Sobre a relação do capitalismo com o campo brasileiro a Polop destacava: 

“O desenvolvimento do capitalismo e sua penetração no campo levaram ao 

rompimento das relações de produção aí existentes e engendraram um 

movimento espontâneo de massas, que se mobilizou, até agora, sob duas 

orientações: a das Ligas Camponesas, que realizaram um trabalho 
essencialmente agitativo à base de palavras de ordem pequeno-burguesas, e a 

do Partido Comunista Brasileiro, que procurou dar-lhe uma organização 

burocratizada e imprimir-lhe a sua ideologia reformista.” 64 

 

 

                                                        
62 Foi formado em 1962 durante o IV Congresso Sindical Nacional dos Trabalhadores com o objetivo de 

orientar e dirigir o movimento sindical brasileiro independente do governo e foi desarticulado com o 
golpe civil-militar de 1964. 
63 Diretrizes para uma Política Operária - Resoluções do 2o Congresso da Polop - 1963 
64 Ibidem. 
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A Polop se propõe para o campo junto com as demais organizações de esquerda 

para reestruturar as associações, ligas e sindicatos no plano local orientando-as a 

formação de uma Confederação Nacional e estruturá-los em organizações partidárias 

que futuramente participariam do Partido Revolucionário, além de fazer um trabalho de 

politização e formação de quadros marxistas. 

A idéia da organização era preparar o camponês para a luta pelo socialismo, 

associar o movimento do campo e da cidade criando uma frente ampla de combate. 

Bem, a Polop enxergava o estado brasileiro como latifundiário-burguês. Como 

vanguarda consciente dos problemas políticos no campo, a Polop se via na obrigação de 

conscientizar o trabalhador rural de sua condição de explorado e para tanto propôs a 

tomada das terras que estavam nas mãos dos latifundiários. 

 

Ditadura Militar e Foco Guerrilheiro 

Novos problemas surgiram no pós 64, especialmente relacionados com a 

repressão violenta das forças armadas. A luta clandestina se fez necessária e inspirados 

em movimentos internacionais que pegaram em armas para derrubar suas ditaduras, os 

métodos de guerrilha começaram a entrar em voga. Vamos ver o que a Polop propôs 

para combater a ditadura e continuar na busca pela revolução socialista. 

O jornal Política Operária que a organização deixou de editar logo após o 1° de 

abril, provavelmente devido as dificuldades daquele momento conturbado, volta em 

Junho de 1965. Nele podemos destacar que a importância que a Polop reservava a 

ditadura: “Está claro, já, que a luta operária no Brasil tem que ser um luta 

revolucionária, desde que a primeira tarefa há de ser a destruição do dispositivo 

repressivo montado para permitir a aplicação dessa política anti-operária e pró-

imperialista” 
65

   

O objetivo central era: 

...a derrubada da ditadura, mas a única força capaz de executá-lo 
conseqüentemente e de eliminar quaisquer possibilidades de golpes é a frente 

dos trabalhadores da cidade e do campo. Mesmo porque a associação entre a 

nossa burguesia e o imperialismo norte-americano coloca outra tarefa para os 

trabalhadores brasileiros: realizar as reformas que a burguesia não é mais 

                                                        
65 Política Operária – Junho 1965 – n° 14. 
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capaz de fazer, e preparar, assim, a construção do socialismo em nossa terra. 
66 

 

Neste mesmo número a Polop elencava as tarefas do movimento universitário: 

A atitude impositiva do governo, assim como sua aceitação pela maioria das 

direções das Universidades, mostra que é a vanguarda dos universitários que 

cabe a tarefa da defesa da autonomia universitária. (...) O movimento 

universitário não porá aceitar “eleições” restritivas e diretórios silenciados. A 

primeira posição dos universitários há de ser o de boicote a tal sistema e de 

reafirmação nos seus sistemas democráticos de eleição e de atuação de suas 

entidades. (...) O primeiro passo será dado quando os diretores das faculdades 

convocarem as farsas eleitorais, enquadradas no decreto. Teremos, então, que 
estar preparados para boicotar tais eleições, chegando até a greve. Só levando 

conseqüentemente a luta contra a ditadura nas escolas, o movimento 

estudantil dará sua contribuição para a derrubada final da ditadura. 67 

 

Nos sindicatos a tática era mais do que nunca tentar driblar as lideranças pelegas 

e organizar os trabalhadores pela base. A Polop exaltou as lutas diretas dos 

trabalhadores, se referindo as greves que ocorriam em São Paulo e Rio e ao combate aos 

interventores, sempre ressaltando a importância de se formar uma vanguarda operária 

dentro das fábricas. A luta por um movimento sindical independente da tutela do 

Estado. 

O horizonte final da Polop, assim como os outros partidos comunistas, era a 

implementação do socialismo. Quando a ditadura estourou algumas táticas foram 

revistas e outras, que antes pareciam inviáveis ou não se encaixavam na conjuntura 

nacional, apareceram de forma bastante forte, como é o caso da luta armada e da guerra 

de guerrilhas, protagonizadas na revolução cubana. 

Para a Polop a revolução no Brasil deveria ser proletária e implicaria, 

necessariamente, em uma insurreição da classe trabalhadora na tomada do poder. Para 

esta tomada de poder no período ditatorial seria necessário métodos novos: “Atualmente 

uma das formas básicas da luta de classe no continente é a guerra de guerrilha travada 

no campo, que aproveita o potencial revolucionário local como catalisador de um 

movimento em escala nacional.” 
68

 

A tática da guerrilha prolongada visava desgastar as forças repressoras política e 

militarmente: 

                                                        
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Programa socialista para o Brasil – setembro de 1967. 
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A guerrilha, como forma de combate à ditadura burguesa-latifundiária, mina 

e desgasta todo o aparelho de repressão, tanto do ponto de vista militar, 

quanto econômico e político. A guerrilha preenche este papel quando 

desencadeada em uma fase e em condições em que a sua ação acelera o 

surgimento de uma situação revolucionária, isto é, uma situação em que a 

luta de classes atinge o auge, colocando na ordem do dia a tomada do poder 

pelas classes oprimidas. Para isto, tem que apelar às classes revolucionárias 

do país, ao proletariado e seus aliados, para a luta comum a ser travada em 

todas as frentes contra o sistema explorador. Realizando, desde o inicio, em 
miniatura, a frente dos trabalhadores da cidade e do campo, a guerrilha 

potencializará a voz da vanguarda clandestina em todo o país, preparando o 

reagrupamento das forças das classes revolucionárias para a luta final. 69 

 

Este método de luta ficou conhecido como foco guerrilheiro e já vinha sendo 

discutido dentro da Polop desde seu surgimento, que foi bem próximo da época da 

Revolução Cubana, este, foi o movimento revolucionário que idealizou e pôs a prova o 

foco e teve resultados positivos. Com a ditadura o foco ganhou espaço importante na 

Polop: 

A primeira tarefa política do foco guerrilheiro há de ser, desta maneira, a de 

colocar claramente no cenário político do país uma nova liderança, uma 
alternativa revolucionária ao poder das classes dominantes. O fato 

consumado do foco de guerrilha elevará o nível da luta, apressará a 

unificação das forças da esquerda revolucionária e a constituição do partido 

revolucionário da classe operária. Da instalação do foco até a insurreição do 

proletariado da cidade, haverá um caminho prolongado, mas será um 

caminho só, com um objetivo traçado: a revolução dos trabalhadores 

brasileiros no caminho do socialismo. Será essa a nossa contribuição decisiva 

para a construção de uma nova sociedade no mundo, liberta para sempre da 

exploração do homem pelo homem. Ao mobilizar os operários sob a bandeira 

da luta de classes ouvir-se-á, também, dos rincões deste país, o brado de 

guerra: proletários de todos os países, uni-vos! 70 

 

 

As discussões em torno do foco e da luta armada ganharam mais ímpeto dentro 

da organização com o aumento da repressão militar. Estas questões de método de luta 

foram arduamente discutidas no IV congresso da Polop que teria como resultado a 

divisão da organização em 1967.  

 

 

 

 

                                                        
69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Polop trouxe para o cenário das esquerdas marxistas contribuições 

completamente inéditas na época. As teses pecebistas que viam desde 1922 

hegemonizando os partidos marxistas foram amplamente questionadas nas formulações 

da Polop, que traziam alternativas a linha do PCB. 

Neste trabalho buscamos justamente compreender algumas destas alternativas, 

como a interpretação que a Polop fazia do Estado brasileiro, capitalista e associado ao 

capital imperialista, colocando abaixo os resquícios feudais tão defendidos pelo PCB. 

Tentei também compreender como a Polop buscou difundir suas teses e a difusão da 

luta armada como tática viável, mesmo antes do golpe. Para demonstrar que a Polop 

atuava contra a hegemonia (dentro do campo marxista) do PCB trouxe no primeiro 

capítulo algumas das principais resoluções do próprio PCB e também do PC do B. 

No segundo capítulo exploramos principalmente documentos de circulação 

nacional. O jornal Política Operária trazia as principais resoluções que eram debatidas 

internamente, as discussões da Polop eram famosas entre a esquerda marxista da época 

e os textos publicados no seu jornal traziam o resultado destas discussões. Através 

destes documentos buscamos compreender melhor as teses da Polop, tão amplamente 

lapidadas pela mesma, e a partir daí pudemos entender as diferenças com as teses do 

PCB e do PC do B. 

No terceiro e último capítulo buscamos trazer as principais estratégias, 

horizontes de luta e táticas de ação propostos pela Polop no período estudado. A 

importância que a organização dava a formação de um partido revolucionário, à 

independência da classe trabalhadora e após o golpe os métodos de combater o regime 

militar. Após o golpe, também podemos perceber algumas mudanças nas linhas de 

atuação da Polop. Sobre isto fizemos breves considerações, pois o trabalho de conclusão 

de curso não permite tempo e espaço suficientes.  

Busquei perceber também como a Polop reagia às mudanças de conjuntura, 

especialmente a mudança drástica de regime provocada pelo golpe de abril de 1964, 

golpe este que a Polop já anunciava anos antes de acontecer.  

Longe de esgotar a discussão, este trabalho na verdade abre as portas de 

problemas maiores como por exemplo, as dificuldades que a Polop enfrentava em ter 
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inserção na classe trabalhadora, ou as problemáticas que a cisão de 1967 trouxe para a 

organização, bem como os novos horizontes que surgiram a partir dai. Os documentos 

datados da década de 1970 são inúmeros e com certeza trarão novos questionamentos 

sobre a história da Polop, mas estes são para trabalhos futuros.   
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