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In memoriam a Eric J. Hobsbawm 

 

“A causa a que devotei boa parte da minha vida não prosperou. Eu 

espero que isto me tenha transformado em um historiador melhor, já 

que a melhor história é escrita por aqueles que perderam algo. Os 

vencedores pensam que a história terminou bem porque eles estavam 

certos, ao passo que os perdedores perguntam por que tudo foi 

diferente, e esta é uma questão muito mais relevante
1
”.  

 

 

 

E a todos que compartilharam e contribuíram para esta incrível 

experiência de consciência igualitária, e que possam também partilhar 

da utopia revolucionária de um novo mundo, com novas relações, e 

novas pessoas.  

 

 

 

 

                                                
1
 HOBSBAWM, Eric. Pessoas extraordinárias: resistência, rebelião e jazz. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 

1999. 
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Agradecimentos 

 

Existe uma velha anedota que trata de uma situação onde duas pessoas estão em um 

restaurante e uma delas comenta: Não gostei, a comida daqui é muito ruim! E a outra, que ao 

concordar, completa: Eh! E tão pouca também. 

Estes “quase” quatro anos de graduação foram um pouco desta forma, com alguns 

momentos ruins, mas que ao mesmo tempo, passaram tão rápidos. Pois bem, sempre fui 

acusado de ser prolixo quando se trata de escrever, por que então fingir que não sou, logo aqui 

neste espaço dedicado aos agradecimentos? Não só confesso, como sei que ao fim destas 

páginas, o leitor, inevitavelmente, dará crédito aos meus denunciantes. Bem..., muitas pessoas 

foram fundamentais para a realização desta monografia. Assim, sei que agradecer a todas elas 

nominalmente seria impossível. No entanto, prefiro correr o risco de ser injusto com algumas 

delas, do que me furtar dos agradecimentos nominais. Conheço meus companheiros(as), e sei 

que muitos deles(as) não perdoariam tal desvio inerme. Sendo assim, darei inicio aos 

agradecimentos pelos coletivos do qual participei nesses últimos quatro anos, começando pelo 

Laboratório de História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais, ou simplesmente, 

LABELU.  

Local “mítico” de muitas simbologias e representações, alvitradas pelos que dele não 

quiseram fazer parte, e pelos que o constroem diariamente. O LABELU foi pra mim, um 

espaço de aprendizagem, de acúmulo intelectual e político, construtor de algumas das minhas 

responsabilidades e, amizades. O LABELU foi o responsável por este que hoje escreve seus 

agradecimentos ter sido agraciado por dois anos, por uma bolsa de iniciação cientifica 

PIBIC/Cnpq, e que agora oferece seus resultados em papel. Responsável por praticamente 

toda construção da pesquisa, da sua gestação ao seu término, sempre menos doloroso quando 

acompanhado por um conjunto de colegas. Jamais me senti amordaçado ao LABELU, ou aos 

rumos da minha pesquisa. Jamais me senti acuado ou agredido pelas inúmeras críticas. Pelo 

contrário, sempre me senti incitado pela atmosfera crítica e responsável do Laboratório. Para 

muitos, o LABELU é um local onde as criticas são sempre severas e radicais, e realmente são, 

para mim, contudo, representaram apenas auxilio mútuo e troca de conhecimentos, 

redimensionando o que entendia por conhecimento histórico, e principalmente, por crítica. Sei 

que infelizmente estes são espaços pouco abonados nas universidades pelo mundo afora, por 

isso, compreendo o tanto que me foi importante e inestimável. Defender estes espaços é 

defender a essência da universidade e da produção do conhecimento, é defender a liberdade 

de criticar, a sinceridade de ser criticado; a importância do trabalho coletivo, que hoje exibe 
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seu fruto, e a responsabilidade de preservar tudo isto. Defender estes espaços é então, 

defender a certeza de que ainda há pessoas comprometidas com a criação de um novo mundo, 

com novas relações, e novas pessoas.  

Entretanto o laboratório é apenas um espaço, e são as pessoas que fazem com que ele 

realmente exista, seja o que é. É então, a estas pessoas que me ajudaram na construção, leitura 

e revisão dos originais deste trabalho, que irão os primeiros agradecimentos nominais: André, 

Chintamani, Coelho, Diego, Hugo, Larissa, Luan, Flavinha, Rodrigo, Nayara, Tamires, Tiago, 

Tom, Yolanda, Zaqueu. Estas pessoas fizeram com que jamais ficasse com medo ou 

angustiado com as dificuldades encontradas na pesquisa, ou com os fins de semestre. Espero 

que se reconheçam em conjunto, em partes avulsas deste texto, e em todo ele. Essa 

solidariedade mostra que não estive sozinho nestes dois anos e meio de pesquisa.  

Estive também participando de reuniões semanais com um grupo formado de 

pesquisadores de um mesmo objeto: a POLOP. Entre eles, meu orientador, e os também 

estudantes de graduação, já citados, Rodrigo, Tamires Assad e Tiago. Este grupo logicamente 

ficou ligado ao LABELU, e sem eles, com certeza esta pesquisa não seria possível.  

Devo continuar os agradecimentos... Agora a alguns colegas de turma, e de curso, que 

de alguma forma ajudaram-me nesta caminhada. Em especial a Patrícia, (vulgo Paty), que não 

só, organizou o disperso arquivo da POLOP ao qual me debrucei nesta pesquisa, como 

também foi uma indispensável companheira de bar nestes quatros anos. Além de Sérgia (céu), 

Camila (Milla) e Tamires Alves (Tami “vovozinha”). Devo dizer que jamais me senti sozinho 

ao longo destes quatro anos de curso. 

E entre os que conviveram oito semestres comigo, praticamente nas mesmas aulas, 

merecem um especial lugar neste espaço de agradecimentos: Bruno Mendes, pela sua 

importância no próprio convívio do dia-a-dia em sala de aula, nos corredores, e nos muitos 

jantares no Restaurante Universitário, e pelos nunca antes confessados aprendizados de 

superação, além de tudo isto, estarei sempre marcado pelas suas máximas sobre 

relacionamentos, que, evidentemente, não revelarei aqui. Helton Vieira, vulgo “Ciro 

Flamarion Cardoso”, sempre incompreendido em sua própria genialidade. O melhor de nós, 

simplesmente: Gênio. Rodrigo Borges, que mesmo já citado, nunca terá sido em demasia, haja 

vista que sempre trazia as palavras “certas” de otimismo, mesmo que nem sempre creditadas 

de um verdadeiro otimismo, já que carrega também, certo pessimismo consigo próprio, 

entretanto, mesmo com suas crises existenciais, ou talvez por isso, foi de fundamental 

importância para esta monografia, já que não só é pesquisador do LABELU, como da 

POLOP, compartilhou assim, talvez, da maioria das questões e leituras desta pesquisa. 
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Zaqueu, tanto em comum, e diferenças tão gritantes ao mesmo tempo, nos uniram nestes anos, 

resultando em anedotas que nunca foram levadas a sério. Foi sempre muito gentil nos 

múltiplos debates do qual tive a honra de ser interlocutor. Incrível capacidade de convencer, 

ironizar, perder a paciência, zombar de todo mundo e de si mesmo. Com aparente fácil 

capacidade de conviver com multidões e em solidão, sendo assim muito popular, seja lá o que 

isto quer dizer. Dono de atitudes, ou falas bizarras típicas, que logo chamam atenção de quem 

pouco conhece, resultando em mais discussões, ou mais risos. Fruto de um pessimismo aliado 

a uma incontrolável indocilidade, tudo isto incorporado às falas mais aceleradas possíveis. 

Sem meio termo: goste dele ou lhe guarde ódio. Diante disso, fiz minha escolha e pretendo 

conservá-la.  

Estes já foram citados por fazerem parte do LABELU, mas mereciam voltar a esta 

seção, pois me ajudaram há suavizar estes anos, já que o andar e conversar em bando tornou 

menos árido os corredores da universidade, além do impulso em vencer muitas limitações 

minhas, apurando a qualidade deste humilde trabalho. Orgulho-me de ter participado desta 

partilha intelectual, compartilhando um pouco de teoria, de piadas velhas e das besteiras que 

se fala com algumas doses a mais, nas noites regadas a vinho, cerveja e outros produtos... Não 

poderia dimensionar a importância de vocês, por isso, permitam-me simplesmente chamá-los 

de gênios. E que este trabalho propicie agora mais um motivo para mais uma noite memorável 

acompanhada sempre de mais um saboroso e bom copo de cerveja. 

 Agradeço também as pessoas que estiveram comigo quando este tema de pesquisa 

nem tinha sido escolhido, mas que compartilharam um pouco de suas ideias políticas em 

reuniões de movimento estudantil, como, em particular, Paulo Moraes e Gilvanildo Souza, 

que hoje se encontram em paragens outras.   

 Devo deixar espaço para agradecer também a alguns professores em especial. 

Começando por André Uzêda, onde obtive lições e ensinamentos inestimáveis que se 

incidiram tanto em espaços acadêmicos como as mesas de bar, quanto em espaços nem tão 

acadêmicos assim como as salas de aulas. Elizete Silva, e os seus puxões de orelha, Rodrigo 

Osório e sua camaradagem fruto de um jovem professor, mas que não podem ser confundidas 

pelos leitores como atitude de “passar a mão na cabeça”, de pouco rigor, muito pelo contrário. 

Além de Alberto Heráclito e suas inesquecíveis aulas de teoria, Ricardo Berhens com suas 

empolgantes aulas, seja de Moderna ou América, e Ione Celeste, minha professora de pelo 

menos três disciplinas de pesquisa em história. Estes últimos, inevitavelmente me ajudaram a 

perceber, que mesmo partindo de concepções teóricas distintas, podemos manter um debate 

livre e proveitoso, além de respeito mútuo.  
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Estes agradecimentos são o reconhecimento de uma divida de quatro anos que nunca 

poderá ser resgatada, e por isto estão sendo longos.  

Devo agradecer também aos professores que gentilmente aceitaram compor a banca de 

avaliação deste texto monográfico. Diego e Igor aceitaram receber o texto para leitura com 

menos de uma semana de antecedência.            

  Ao meu orientador, que através de sua generosidade pessoal fabulosa para aturar 

minhas limitações, e uma clarividente inteligência para desvendar os muitos erros que meus 

textos traziam, tornou possível este trabalho. Sou grato pela reconhecida tolerância que teve 

comigo e com meus grotescos erros cometidos por descuido ou falta de erudição, que só 

contribuíam para que o trabalho alcançasse um nível estrondosamente assombrador de falta de 

clareza. Ou seja, agradeço a paciência, por tornar viável tal pesquisa, e pelo seu trabalho 

dedicado de orientação, sem os quais nada disso poderia existir. O mais importante de tudo, 

tentou ensinar o seu oficio, pelo qual sou grato. Além de ter sido mestre também, das 

melhores aulas que tive oportunidade de participar na universidade, quando já achava que 

estava no fim do curso e mais nada me surpreenderia, principalmente de bom. À Eurelino 

Coelho só devo meus agradecimentos e as desculpas pelos erros que não tive tempo de 

corrigir para o fim do prazo da defesa, espero que me venha a conceder o seu perdão.  

Devo agradecimentos também aos funcionários da UEFS, e a todos e todas que, no 

anonimato dos seus afazeres, acompanharam-me ao longo da minha estadia na UEFS, e 

fizeram dela, uma experiência inesquecível de educação e respeito para com o outro. 

Agradeço também ao suntuoso e soberbo pôr do sol do módulo VII, que dá luz ao mais pulcro 

e exuberante fim de tarde do qual tive oportunidade de contemplar.  

Registrei meus agradecimentos à boa parte da família que fiz em Feira de Santana, a 

família que escolhi chamar desta forma, mas por último, e de forma alguma menos 

importante, deixei, propositalmente, minha família nuclear burguesa. A eles devo muitos 

agradecimentos, pois mesmo sendo difícil, e imagino como foi, respeitaram meus muitos 

momentos de paz e solidão, para estudar e finalizar este trabalho. À minha mãe, que sem 

dúvida foi a principal prejudicada pela minha falta, mas que sempre esteve presente na 

ausência, demasiadamente enorme, ao qual fomos obrigados a partilhar nestes últimos anos. A 

ela dedico também este trabalho, que é resultado de um projeto de vida, constituído antes 

mesmo do ato de nascer. Tudo isto que hoje ocorre já estava esquematizado no projeto 

indefectível da minha vida, feito por minha mãe, quando ela ainda estava a me esperar, 

aguentando as dores da gravidez. Porém, um projeto desta dimensão, tem suas falhas, pois, 

depende do outro, o protagonista deste roteiro aprontado, que nem sempre cooperou, como, 
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por exemplo, ao escolher o curso universitário que não constava no projeto inicial. Mesmo 

assim, não tenho dúvidas, que ela aceitará estas linhas que lhe dedico, mesmo que dele não 

concorde em nada. E ao meu irmão que também merece este texto, pois, ajudou-me de uma 

forma imensurável. Não só me apresentou Feira de Santana, e a UEFS, como morou comigo 

alguns anos, o que ajudou inevitavelmente na minha adaptação “a cidade grande”. Sempre foi 

meu primeiro leitor seja de qual texto for, seja de partes desta pesquisa a textos nunca 

publicados, por simplesmente serem devaneios, às vezes infantis. Deu-me também boa parte 

da minha biblioteca pessoal, livros que inclusive ajudaram-me na pesquisa.  

Dedico também este texto, aos trabalhadores deste país, que sofrem a angústia do 

amanhã, mas conservam a esperança de um novo mundo. Mesmo sabendo que esta 

monografia significa absolutamente nada para suas vidas. Mas em tempos como este se faz 

importante lembrar, inclusive para mim, que é da exploração dos seus trabalhos que provém o 

sustento que garante a existência, mesmo com dificuldades, das universidades públicas, 

gratuitas e de qualidade, assim como, de bolsas públicas para estudantes de graduação – 

como, por exemplo, a deste que hoje escreve seus agradecimentos. Agradeço assim, à classe 

trabalhadora, que talvez nunca tenham a oportunidade de vivenciar as experiências que tive 

chance, mesmo tendo sustentado-a. Obliqua contradição esta.  

Ao fim, depois dos longos agradecimentos recheados de nomes, devo assumir que 

apesar das importantes sugestões e criticas, e do caráter coletivo, esse trabalho é meu. Não me 

nego a assinar está monografia. E por isso, como nunca é demais reafirmar, e como já é de 

costume, sem dúvida nenhuma, responsabilizo-me e respondo, por todas as conclusões e 

pensamentos expressos nela. Porém, devo esclarecer que escolhi conscientemente manter a 

escrita do texto na primeira pessoa do singular. Mesmo aceitando o lado ficcional da 

assinatura de um texto acadêmico, no sentido de que mesmo que o autor assine seu texto ele é 

resultado das configurações de um lugar, como afirmou Certeau. E que, ainda segundo 

Certeau, toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar, emerge de um lugar, já que 

não existe relato histórico que não esteja em relação com uma instituição de saber, sendo o 

“eu” apenas pretexto para esconder o “nós”.  

Faço-o também, mesmo reconhecendo, a minha atração a critica exposta por Foucault 

sobre a função-autor, e sua implícita indicação de dá-lhe óbito, debatida em sua conferência 

proferida perante a Sociedade Francesa de Filosofa em 26 de fevereiro de 1969, ao qual 

carregava o sugestivo titulo de O que é um autor? . Está critica parece-me atraente, e pode 

inclusive ser levada a sério atualmente, justamente por vivermos em tempos onde os autores 

de saberes “científicos”, professores universitários, financiados pelo dinheiro público, tendem, 
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e se esforçam, em obstaculizar o acesso da fotocópia de seus textos, e dos escritos de seus 

pares, para seus alunos, em muitas das vezes única forma de acesso destes aos saberes para 

suas formações. A função-autor exercesse então, também nesta universidade, o papel de cão 

de guarda dos lucros exorbitantes das editoras que vivem da mercantilização do saber. Mesmo 

tendo convivido nestes últimos anos dentre estes discursos e posições políticas de alguns 

professores, o texto está assinado. E apesar de ter sido um pouco cansativo escrevê-lo, foi em 

parte fácil, já que o papel, no fim das contas, aceita tudo. Espero agora à severa crítica dos 

leitores.  

 

 
Feira de Santana, 11 de Janeiro de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O que o opõe tanto a uma como à outra é nosso interesse pelo passado: ele é nosso e nós 

somos seus, nada pode impedir que os dramas que foram vividos não nos falem dos nossos e 

de nós, nem, portanto, que nos alinhemos com os nossos numa única perspectiva, quer porque 

os nossos nos oferecem os mesmos problemas com uma clareza maior, quer, ao contrario, 

porque nossas dificuldades forma mais bem definidas no passado. Temos igual direito de 

julgar o passado e o presente. Aliás, ele se antecipa às nossas sentenças: julgou-se a si mesmo; 

vivido por homens, ele mesmo introduziu na história valores. Esse julgamento e esses valores 

fazem parte dele, e não podemos descrevê-lo sem confirmá-los ou refutá-los. Não há, no 

passado, mistificações que não tenham sido pressentidas pelos próprios contemporâneos. A 

objetividade exige tão-somente que confrontemos o passado com seus próprios critérios. 

 

Maurice Merleau-Ponty
2
. 

 
 

                                                
2
 MERLEAU-PONTY, Maurice. As aventuras da dialética. Tradução Claudia Berliner; revisão técnica e da 

tradução Márcia Valéria Martinez de Aguiar. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.16. Grifos do autor. 
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Pernóstico Prolegômeno 
 

de Lineker Noberto 
 
 
 
 

 

Poder partido 

Patrícios, Plebeus 

Proprietários, Proletários 

Proprietário privatista? 

Pernicioso, 

paladar palaciano, 

puxa pânico, pois paralisa país 

portanto perigoso 

Proprietário provinciano? 

Pródigo 

Possui paletó padrão 

preconiza protecionismo 

pois possui propósito 

propalar propaganda propensa para 

política populista. 

Paparicos privados 

porém parceiros 

prendidos por pretensão próxima. 

Possuem palácios. 

Perseguem posses para permanecerem 

poderosos, prósperos  

pois, para patrões, privilégio parece 

pouco. 

Plutocratas. 

População? 

povo pobre 

parte proletária 

pálida, preta, parda 

penúria proeminente 

paga por pele produção 

pois produz para particulares. 

Parece pusilânime  

porém, pode pirar. 

Partidos políticos populistas: PTB, PSB. 

Porém partido para proletariado parece 

pacato, 

prudente 

percebe Parlamento pouco proveitoso 

para pugna 

posicionasse para peleja 

propaga perigo puro 

porém, paralisam prélio prontamente 

permanecem paralisados  

por populismo patife  

por preconizar provisória proximidade 

perniciosa 

paradoxal! 

Poucos parecem possíveis  

partidos pequenos, paralisados: PCdoB, 

POR, Polop. 

 

proletariado plácido 

Para! 

Para pueril paródia 

Prosélitos! 

Prepara-te 

Patenteia-te 

palpita paixão, pinta painel! 

propagandeia pancadaria, pânico, 

panaceia 

poetiza, polemiza. 

Policia persegue 

porém, personifica-te! 

perece “progresso”, putrefa passado, 

precipita profícuo porvindouro 

projeta-te! 

perfaz proêmio para proibido paraíso 

 

Pronto. 

 

Palavras, puras palavras. 

Parecem penetrar, porém, padecem. 

Passado passou, 

presente passa por pérfida perfeição,  

porvindouro parece protelar peleja. 

 Posterior?  

Póstumo.   

Porém, pode por presunçosa pugna 

permitir pormenores passagens 

portanto, persegue parabéns. 

Persegue! 

projeta paralaxe, 

pilota pernóstico prolegômeno para 

paraíso!  
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RESUMO 
 

 

 

Esta monografia trata das origens da nova esquerda comunista (marxista) brasileira. Fruto do 

desenvolvimento de um plano de trabalho que tinha como objeto principal a Organização 

Revolucionária Marxista - Política Operária (ORM-PO, simplesmente POLOP ou PO), esta 

monografia apresenta os resultados de uma pesquisa que foi orientada por problemas surgidos 

de uma questão mencionada por parte considerável da historiografia da esquerda brasileira, 

que têm reconhecido o caráter peculiar da POLOP e alertado para a inovação que ela 

representou no campo das organizações de esquerda no Brasil a partir dos anos de 1960.  

 

Palavras-Chave: nova esquerda, marxismo, POLOP.  
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ABSTRACT 
 

This monograph discusses the origins of the new left communist (Marxist) Brazilian. Fruit of 

the development of a work plan that had as its main object the Marxist Revolutionary 

Organisation - Worker Policy (ORM-PO, or simply POLOP PO), this monograph presents the 

results of a survey that was driven by problems arising from a matter mentioned by 

considerable part of the historiography of Brazilian left, who have recognized the peculiar 

character of POLOP and alerted to the innovation it represented in the field of leftist 

organizations in Brazil since the 1960s. 

 
Key-words: New Left, Marxism, POLOP. 
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À guisa de introdução 

 
 

Este texto monográfico trata das origens da nova esquerda comunista (marxista) 

brasileira. Fruto do desenvolvimento de um plano de trabalho que tinha como objeto principal 

a Organização Revolucionária Marxista - Política Operária (ORM-PO, simplesmente POLOP 

ou PO), esta monografia apresenta os resultados de uma pesquisa que foi orientada por 

problemas surgidos de uma questão mencionada por parte considerável da historiografia da 

esquerda brasileira, que têm reconhecido o caráter peculiar da POLOP e alertado para a 

inovação que ela representou no campo das organizações de esquerda no Brasil a partir dos 

anos de 1960.  

Exemplo do historiador Mattos
3
, que refletiu sobre a influência das elaborações 

teóricas da POLOP a respeito da interpretação das relações da burguesia nacional com o 

imperialismo sobre uma importante geração de intelectuais brasileiros vinculados ao que se 

convencionou chamar, algum tempo depois, de “teoria da dependência”. Vários ex-militantes 

da POLOP tornaram-se autores de referência no debate nacional e internacional de temas 

ligados ao desenvolvimento desigual e combinado e ao imperialismo, à situação da América 

Latina e à emergência de movimentos sociais.  

Os poucos trabalhos já produzidos sobre a POLOP apontam que certas teses 

apresentadas originalmente em documentos da Organização “fecundaram análises posteriores 

sobre a realidade brasileira que terminaram por se tornar clássicas
4
”. Este foi o caso da tese da 

“inexistência de contradições fundamentais entre a burguesia brasileira, de um lado, e o 

latifúndio e o imperialismo, de outro
5
”. 

O caráter inovador do marxismo da POLOP, no contexto brasileiro dos anos de 1960, 

quando buscava se apresentar como uma alternativa partidária ao Partido Comunista do Brasil 

(PCB), é reivindicado inicialmente pela própria POLOP em seus textos de auto-avaliação, e 

depois, acaba sendo reafirmada pela literatura especializada. Primeiro ressaltado por ex-

militantes, em trabalhos de maior rigor, como é o caso de Nilmário Miranda e Carlos 

Tibúrcio
6
, e Marco Aurélio Garcia

7
, que consideram a POLOP uma das “matrizes” da nova 

                                                
3 MATTOS, Marcelo Badaró. Em busca da revolução socialista: a trajetória da POLOP (1961-1967). In: 

RIDENTI, Marcelo e REIS FILHO, Daniel Aarão. História do Marxismo no Brasil, vol. V. Campinas: 

Edunicamp, 2002. 
4 COELHO, Eurelino; SANTOS, Igor Gomes; LYRA, Henrique Jorge Buckingham. Política Operária, 1959-

1986. História de uma organização revolucionária brasileira. Projeto de Pesquisa LABELU/UEFS, Feira de 
Santana, 2009, p.12. 
5
 MATTOS, op. cit., p. 206-7. 

6 MIRANDA, Nilmário e TIBÚRCIO, Carlos. Dos filhos deste solo. Mortos e desaparecidos durante a ditadura 

militar: a responsabilidade do Estado. São Paulo, Boitempo – Perseu Abramo, 1999. 
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esquerda revolucionária brasileira. A mesma caracterização feita pelos estudiosos deste 

campo, como Reis Filho e Jair de Sá, que, em trabalho pioneiro, situaram a organização como 

o ponto de partida de um ramo novo na história das esquerdas no Brasil
8
. 

A POLOP surge firmando sua oposição contra a linha política do PCB, tida como 

reformista e conciliadora. Porém, sobre este ponto já havia organizações marxistas atuantes. O 

que facilita com que a bibliografia seja unânime quanto ao fato de que a organização ocupava 

uma posição peculiar no campo da esquerda marxista, é que “exceto os grupos trotskistas, era 

a primeira força política marxista revolucionária brasileira que não provinha de dissidências 

do Partido Comunista
9
”.  

Outro argumento que assenta a POLOP em um lugar particular no campo da esquerda 

marxista é seu modo peculiar de apropriação do marxismo, que é fruto da junção das 

múltiplas e distintas experiências de seus militantes. Alguns autores que escreveram sobre a 

POLOP reconhecem a sua originalidade para o contexto brasileiro, dando ênfase as suas 

formulações e, reconhecendo que ela apresentava formulações cujas referências teóricas eram 

incomuns entre marxistas brasileiros da época, extraídas, sobretudo, de obras de autores 

ligados à oposição comunista alemã (KPD-O), do grupo Arbeiterpolitk (Política Operária, em 

Alemão), como Heinrich Brandler e August Tallheimer
10

. Colocava-se assim em oposição ao 

dualismo Stálin X Trotsky (naqueles momentos representados pela força de atração da III e, 

IV Internacional Comunista (I.C.), respectivamente), e reivindicava o ideário dos quatro 

primeiros congressos da III I.C.
11

, posicionando-se assim no meio termo das duas tradições, 

quase que como uma “terceira e meia
12

” I.C.  

Entretanto, apesar deste amplo reconhecimento quanto à importância histórica 

(principalmente teórica) da POLOP, ainda não foi publicado um trabalho dedicado ao tema 

que fosse resultado de uma investigação de maior fôlego. Este trabalho vem sendo empreitado 

recentemente por um grupo de historiadores, no qual me incluo
13

. O que faz com que eu 

comece esta introdução almejando que, independentemente dos caminhos inesperados 

                                                                                                                                                   
7
 GARCIA, Marco Aurélio. Na História da PO um pouco da história da esquerda brasileira. Contribuição à 

História da Esquerda Brasileira 1960-1979. Em Tempo, 84, 4 de outubro de 1979, p. 13. 
8 REIS FILHO, Daniel Aarão; SÁ, Jair Ferreira de (orgs,). Imagens da Revolução: documentos políticos das 

organizações clandestinas de esquerda dos anos 1961-1971. 2ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 
9 COELHO; SANTOS; LYRA, op.cit., p.15. 
10 Idem, p.12 
11 MEYER, Victor; SILVA, Elizete da; LYRA, Henrique J. B. As origens da Nova Esquerda: História da 

Política Operária. Projeto de pesquisa. Feira de Santana, 1987, mimeo.  
12 A expressão irônica deve-se a Moniz Bandeira, ex-militante da Organização em entrevista à Oliveira in: 

OLIVEIRA, Joelma Alves de. POLOP: As origens, a coesão e a cisão de uma organização marxista (1961-
1967). Dissertação de Mestrado em Sociologia. UNESP. Araraquara, 2007, p.44. 
13

 Desenvolvem-se atualmente no Laboratório de História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais 

(LABELU) da UEFS, pesquisas sobre a POLOP, oriundas de um grupo de pesquisadores envolvidos na 

reavaliação da história e memória desta Organização marxista revolucionária.  
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traçados por minha pesquisa, esta monografia contribua para efetivação do projeto de 

reavaliação da história desta Organização.  

Porém, esta pesquisa em especifico não tem a POLOP enquanto exclusivo objeto, ela 

se pretende um pouco mais audaciosa. Foi partindo do problema, tornado hipótese de 

pesquisa, de que a POLOP poderia ser considerada “matriz” da nova esquerda marxista 

brasileira, que eu alcancei o problema que esta monografia se propõe a desenvolver: como 

surgiu isto que parte da literatura especializada chama de a nova esquerda brasileira?      

Diante deste problema posto, é importante que se diga, concordando com Reis Filho e 

Jair de Sá, que a “expressão ‘nova’ quer significar, neste contexto, ‘diferente’, e não deveria 

sugerir a impressão de que temos a intenção de caracterizar as forças políticas até então 

existentes como ‘velhas’, na acepção pejorativa do termo, ou seja, ultrapassada
14

”.   

Porém, se faz importante também discordar destes autores que em sua obra, Imagens 

da Revolução, principiaram um debate importantíssimo ao publicarem documentos 

necessários para compreensão parcial do pensamento da nova esquerda, mas a definiram 

enquanto toda organização e partido político clandestino de perspectiva comunista que surgiu 

em oposição ao PCB, perspectiva que dificulta perceber as verdadeiras diferenças entre o 

marxismo pecebista e um marxismo de tipo novo no Brasil. Os autores abordam o que 

acreditam ser uma multiplicidade de organizações que sintetizam a nova esquerda, apontando 

cinco troncos primordiais: aquele que surge tendo a POLOP enquanto matriz; outro a partir da 

AP (Ação Popular); outro a partir do PCdoB; e outro através das divergências do PCB depois 

de 1964; além dos trotskistas. Contudo, muitas destas organizações não romperam com o 

horizonte teórico do que intitulei nesta monografia de marxismo pecebista. Por isso não 

podem ser pensados enquanto organizações que efetivamente contribuíram para constituição 

de um marxismo novo no Brasil. Assim, esta pesquisa buscou perseguir e descrever as origens 

de ramos da esquerda que contribuíram para o conjunto de ideias que estabeleceu a 

caracterização social do Brasil como essencialmente capitalista, tornando assim imperativo a 

defesa do caráter socialista da revolução e a proposta de organização independente da classe 

trabalhadora urbana e rural. Eis ai o que se entendeu de nova esquerda brasileira nesta 

monografia. Não apenas uma diferença de oposição política com o PCB, mas, uma profunda 

diferença teórico-politica. Esboçada desde a concepção de revolução, passando pelas formas 

de luta necessárias para sua efetivação, e pelas leituras sobre a realidade brasileira dispares, 

desde as estruturais às conjunturais.     

 Desta forma, foi partindo da intenção de colocar em prática uma análise um pouco 

                                                
14

 REIS FILHO; SÁ, op. cit., p.15. 
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mais pormenorizada que pretendi investigar a formação da chamada nova esquerda brasileira, 

levando em consideração um projeto de pesquisa que foi formulado no final dos anos de 

1980, produzido por professores(as) desta Universidade, que tinha como objetivo, algo 

bastante parecido com esta monografia. O projeto que menciono pretendia dar inicio a “um 

estudo que resgate as origens, as propostas, as contribuições para o pensamento do marxismo 

no Brasil, [pois] a influência que a Política Operária teve na nova esquerda está por se 

fazer
15

”. Tal era a tarefa a que se propunha o projeto de pesquisa, hoje, parcialmente assumida 

por esta monografia. 

Porém, ainda persistem questões a serem discutidas, e assim, esclarecidas nesta 

introdução. Já falei sobre o que nesta pesquisa à expressão “nova” significa.  Entretanto, se 

faz necessário demonstrar o sentido do uso que agora se faz de uma expressão política 

bastante escorregadia, neste caso, “esquerda”. Sem querer discutir a história dessa palavra e 

suas muitas significações, é importante que seja pontuado que esta pesquisa trata da chamada 

“esquerda” no sentido comunista, ou seja, do campo do marxismo. Quando se anuncia então, 

nessa pesquisa, a ascensão do “novo”, espera-se ler “diferente”, e ao escrever “esquerda”, 

espera-se que seja lido marxista ou comunista. Esta observação se faz importante pela 

acepção genérica que possui a palavra “esquerda”. Tal abrangência ideológica desta palavra 

pode ser percebida até mesmo em um projeto grandioso que reuniu o conjunto de três 

volumes enormes recheados de artigos sobre As Esquerdas no Brasil
16

 entre 1889 e o início 

do século XXI. Nestes artigos encontra-se de quase tudo, desde análises referentes ao 

anarquismo, o socialismo humanista até o humanismo cristão e o trabalhismo. Quase todas as 

orientações políticas foram exploradas, e desta forma, rotuladas de “esquerda”.  

Assim sendo, é neste campo, já explorado por outros trabalhos acadêmicos, que anseio 

contribuir. Acredito que esta monografia pode trazer algo de novo à produção historiográfica 

sobre o marxismo brasileiro, já que, por exemplo, nenhum texto publicado na conhecida 

coletânea de seis volumes da História do marxismo no Brasil financiados pela UNICAMP 

nos anos 1990 e 2000, traz em destaque uma discussão sobre a chamada nova esquerda deste 

período histórico. Alguns artigos dessa coletânea apenas mencionam tal tradição através da 

análise de organizações que mantiveram alguma relação com ela, como é o caso do já referido 

texto de Mattos
17

. 

Ora, a história da esquerda é plural, cheia de práticas e projetos distintos. Tão plural 

                                                
15 MEYER; SILVA; LYRA, op. cit., p.14. 
16

 FERREIRA, Jorge; REIS, Daniel Aarão (org.) Nacionalismo e reformismo radical (1945-1964). As Esquerdas 

no Brasil. Vol. 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.  
17 MATTOS, op. cit. 
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quanto à história do marxismo. Isso porque o marxismo é um conjunto de respostas 

elaboradas e dadas por sujeitos históricos determinados às questões formuladas por eles 

próprios como tradução daquilo que compreendiam e admitiam como os desafios de seus 

tempos. O marxismo surgiu historicamente dos conflitos das sociedades de classes, e se 

desenvolveu também em relação com estes conflitos. Assim sendo, o marxismo não está 

imune às novas determinações históricas produzidas pelo desenrolar desses conflitos. Ao 

longo do século XX foram muitas as incorporações e modificações propostas a partir de 

variados contextos históricos, transformando todas estas formulações e operações analíticas 

em uma tradição internacional. Essa existência em relação dialética permanente com o 

desenrolar da luta de classes, fez com que a unidade nessa tradição fosse sempre 

problemática, haja vista a história dos recorrentes conflitos e cisões entre marxistas. Foi, 

parcialmente, sobre estes conflitos, e o resultado deles, que minha análise nesta pesquisa se 

debruçou.   

No primeiro capítulo, apresento o marxismo do PCB, por ter sido ele o emulador do 

tipo de marxismo dominante no Brasil até meados dos anos de 1960, e, por isso, o principal 

alvo de críticas dos grupos que dariam origem ao que nomeei aqui de nova esquerda. Para 

tanto, tive que falar das relações externas do PCB com a III internacional e o Partido 

Comunista da União Soviética (PCUS), além da importância das “revelações” propiciadas 

pelo XX Congresso do PCUS, que possui valor para história que se narra aqui, não por ter 

sido o impulsionador de uma renovação que tivesse resultado no Brasil na nova esquerda, 

como é o caso em outros lugares, mas por ter sido o evento legitimador de alterações 

importantes no PCB, como a construção de uma “nova linha” política, e diante disso, de 

rupturas importantes para constituição de sua perda de autoridade no campo do marxismo 

brasileiro.  

No segundo capítulo, analiso experiências comunistas inovadores e importantes para 

construção de algo novo e mais ousado no campo da esquerda brasileira. Entre estas 

experiências organizativas estão: a Liga Socialista Independente, e a revista Movimento 

Socialista. Resumidamente, analiso parte da nova experiência comunista que estava sendo 

gerada na década de 1950 fora das hostes do PCB.   

No terceiro capítulo, analiso as experiências mais consolidadas de oposição ao PCB, 

uma delas fruto de experimentos analisados no segundo capítulo, e as outras, apesar de 

críticas ao marxismo pecebista, ainda pouco inovadoras nas propostas estratégicas de ação 

comunista.           
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Primeiro Capítulo: 

O marxismo pecebista 
 
 

Construir, fortalecer e desenvolver nosso Partido, como partido marxista-

leninista-stalinista, à imagem e semelhança do Partido de Lênin e Stálin, eis 
nossa missão revolucionária, eis nossa mais honrosa tarefa a ser executada 

sob a direção do camarada Luiz Carlos Prestes, fiel discípulo do grande 

Stálin, chefe querido de nosso Partido, líder amado de nosso povo. 

 

Diógenes Arruda
18

 

 
A revolução russa foi a primeira tentativa de construção de um Estado proletário (uma 

sociedade socialista) na história da humanidade no século XX. Sendo assim, causou, 

necessariamente, um impacto enorme nos projetos revolucionários em andamento em todo o 

mundo. Não é a toa que o primeiro Partido Comunista do Brasil surgiu depois da efetivação 

da revolução bolchevique, atraindo para sua construção, muitos militantes de matrizes 

anarquistas por exemplo. O PCB, que se filiou, logo nos anos de 1920, à Internacional 

Comunista (I.C.), passou então a sofrer bastante influência das mudanças e decisões ocorridas 

no movimento comunista internacional. É claro que não sequer dizer com isso, que foram 

meros instrumentos do gabinete da I.C, mas sim, orientar o leitor a pensar que não se pode 

narrar a história dos comunistas no Brasil sem ter em mente a importante influência que era 

exercida pelos movimentos comunistas internacionais. Como já afirmou Reis Filho, é 

importante ponderar que “Os comunistas brasileiros liam as ‘orientações’ externas com 

auxilio de ‘chaves’ próprias, para atender suas necessidades especificas. A dependência, no 

caso, manifestava-se muito mais no método (recorrer ao ‘exemplo’ externo como argumento 

de autoridade), [...] do que de conteúdo (cópia acrítica dos modelos internacionais)
19

”.   

Desta forma, se faz importante entender que no V congresso da I.C. em julho de 1924, 

foi aprovada a política de “bolchevização”, ou seja, tomar como modelo a experiência do 

Partido Comunista da União Soviética (PCUS) vitorioso em sua revolução. Com o tempo, 

esta “orientação” empreendeu uma estratégia de subordinação dos partidos comunistas às 

diretrizes do PCUS. No decorrer dos acontecimentos, a “bolchevização” significou então a 

“stalinização” dos partidos comunistas pelo mundo afora
20

. 

                                                
18

 ARRUDA, Diógenes. Forjemos Nosso Partido à Imagem e Semelhança do Partido de Lênin e Stálin in: 

Problemas Revista Mensal de Cultura Política, nº 45, Março-Abril de 1953. Grifos da revista. 

http://www.marxists.org/portugues/arruda/1953/04/forjemos.htm. Acessado em 10/12/2012. 
19

 REIS FILHO, Daniel Aarão. A revolução faltou ao encontro: os comunistas no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 

2ª ed., 1990, p.18. 
20 LOUREIRO, Isabel. A Revolução Alemã (1918-1923). São Paulo: Editora UNESP, 2005. 

http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/l/lenin.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/s/stalin.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/p/prestes_luiz_carlos.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/s/stalin.htm
http://www.marxists.org/portugues/tematica/rev_prob/45/index.htm
http://www.marxists.org/portugues/arruda/1953/04/forjemos.htm
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Após o fracasso da revolução alemã, e a morte de Lênin, as discussões internas no 

PCUS e na III internacional se polarizam entre as discrepâncias das teses opostas sobre a 

construção do socialismo: 1) A tese de socialismo em um só país; e a 2) tese de revolução 

permanente
21

.  

A tese de socialismo em um só país defendia que diante das derrotas do movimento 

comunista nos países da Europa Ocidental, fazia-se necessário a tentativa de construção do 

socialismo na própria Rússia, atrasada, e semi-feudal. Já que não se poderia esperar, 

vegetando, a explosão de uma revolução internacional. Assim, era não só possível, mas 

necessário, construir a sociedade socialista onde a revolução floresceu independente das suas 

condições
22

.      

Já a tese da revolução permanente atestava que a vitória efetiva da revolução só seria 

possível em escala planetária. E que por isso, todas as forças comunistas deveriam ser 

movidas para a efetivação da revolução nos outros países, onde ela já estava sendo construída.  

Constatava então que a burguesia havia deixado a muito tempo de ser uma classe 

revolucionária, e que por sua condição atual conservadora, não podia mais dirigir a revolução 

democrático-burguesa necessária dos países coloniais e semicoloniais. Esta frente deveria ter 

o proletariado como seu comandante. Que ao hegemonizar tal frente, o proletariado não se 

deteria apenas nela, e “rumaria para resolver outras tarefas, desta vez anti-capitalistas, 

transformando a revolução inicialmente democrática em socialista, estendendo-a a outros 

países.
23

”  

Esta discussão tornou-se enorme visto a importância que Lênin e os bolcheviques de 

forma geral davam à necessidade de uma revolução socialista no centro do capitalismo 

mundial. Acreditavam que nenhuma revolução em um país atrasado (como a Rússia tzarista) 

poderia construir uma sociedade comunista sem a ajuda da vitória internacional da revolução. 

Sendo de grande valia se a vitória fosse efetivada em um país de capitalismo amadurecido 

plenamente, como por exemplo, a Alemanha
24

. Assim sendo, com o fracasso da revolução em 

outros países europeus, a questão se colocava para os revolucionários russos de forma mais 

pertinente. Era possível construir uma sociedade socialista na URSS apenas?  

A polarização em torno destas duas teses deixou de um lado os seguidores de Trotsky, 

                                                
21 KAREPOVS, Dainis; MARQUES NETO, José Castilho. Os trotskistas brasileiros e suas organizações 

políticas (1930-1966) in: RIDENTI, Marcelo; REIS FILHO, Daniel Aarão (org’s). História do marxismo no 

Brasil: partidos e organizações dos anos 1920 aos 1960. Vol. 5, Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2007, 
p.118-120. 
22

 Ibidem. 
23 Ibidem, p.120. 
24

 LOUREIRO, 2005, op. cit. 
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e do outro, os vencedores da disputa interna: entre eles, o georgiano Josip Vissarionovitch 

Djugashvili, mais conhecido pelo seu pseudônimo: Stálin. 

 Foi com a morte de Lênin, que as disputas sobre a direção do Partido Soviético, e 

assim sendo, pela direção do Estado da URSS, levaram a mudanças nas relações de forças 

internas, conduzindo Stálin à glória da ribalta.  

Vitorioso nas lutas internas de sucessão do partido, Stálin foi aos poucos conquistando 

o aparelho partidário, chegando a tornar-se secretário geral em 1922, formando um triunvirato 

ao lado de: Kamenev e Zinoviev. E com o passar do tempo passou a concentrar aos poucos o 

poder em suas mãos. Leal militante do partido, conhecido por sua inquebrantável lealdade e 

rigidez, além de sua severa dureza aos assuntos políticos e pessoais (em muitos momentos 

eles pareciam se confundir), Stálin foi um dos que ajudaram a canonizar Lênin depois da 

revolução, buscando assim, desde o inicio, constituir a sua áurea sobre as “sobras” do legado 

do reconhecido líder do partido bolchevique, buscando em suas palavras, e na maioria das 

vezes simplesmente em seu nome, a autoridade necessária para garantir-lhe força dentro do 

partido
25

.  

De acordo com Gerratana
26

, Stálin poderia ser reconhecido enquanto pertencente ao 

grupo dos “práticos” em terminologia bolchevique. Partia em suas análises, de claro 

reducionismo, que restringia a política a um epifenômeno econômico. A “política” se 

confundia com a pequena política, e os grandes projetos transmutavam-se em pequenas 

reformas dentro da ordem do capital. Uma revolução de etapas que dava margem a 

possibilidade natural de desenvolvimento.  

Entretanto, o novo Estado soviético que foi construído nos anos de 1930 sobre, “Uma 

urbanização desenfreada, a industrialização forçada, a coletivização forçada do campo, 

expurgos, julgamentos espetaculares, ampliação da educação, ao mesmo tempo em que se 

dava uma grande desvalorização da cultura [...]
27

”, levou a URSS a posição de superpotência 

político-econômica mundial. De 1928 a 1954 a produtividade do trabalho aumentou seis vezes 

na indústria e triplicou na agricultura. Durante 1928 a 1955 o crescimento industrial da URSS 

foi em média de 13% ao ano. Em 1954 a produção industrial era 18 vezes maior do que em 

1929
28

.   Em paralelo a essa mudança, alterava-se progressivamente a sua constituição política 

                                                
25 GERRATANA, Valentino. Stálin, Lênin e o marxismo-leninismo in: HOBSBAWM, Eric (org.). História do 

marxismo: o marxismo na época da terceira internacional: problemas da cultura e da ideologia, vol. 9, trad. de 

Carlos Nelson Coutinho, Luiz Sergio N. Henriques, Amélia Rosa Coutinho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
26 Ibidem. 
27 VIANNA, Marly de A. G. 90 anos da revolução russa In: PINHEIRO, Milton (org.) Outubro e as experiências 
socialistas no século XX. Salvador: Quarteto, p.59-76, 2010. p.67. 
28

 Dados extraídos de: MORENO, Ricardo. Refletindo alguns ensinamentos acerca da experiência do socialismo 

real. In: PINHEIRO, Milton (org.) Outubro e as experiências socialistas no século XX. Salvador: Quarteto, 2010, 

p.283-294. 
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interna, onde, cada vez mais, o partido restringia seu poder nas mãos de apenas um homem: 

Josep Stálin. 

Com a política de “bolchevização”, já mencionada acima, o modelo russo generalizou-

se se transformando em modelo internacional, desconsiderando características nacionais, 

tradições, culturas, e a especificidade do desenvolvimento das lutas de classes de cada 

localidade. Os partidos comunistas dos outros países transformaram-se em defensores do 

modelo russo. A URSS e os partidos comunistas puniam aqueles que não seguiam “a sua 

pureza de linha”, através da política de que acreditavam serem internacionalistas (valor 

intrínseco de um comunista) apenas aqueles que defendiam a URSS, por este país ser a base 

do movimento proletário mundial. Era consenso para muitos militantes daquele período 

histórico, o fato de que não se poderia ser verdadeiramente marxista se não fosse também 

leninista, e depois marxista-leninista
29

. 

A “bolchevização” do PCB se dava em larga escala através da formação política dos 

seus militantes. O partido mantinha “escolas” clandestinas que comportavam cursos de média 

e longa duração nas principais cidades do país, que efetivavam assim um trabalho organizado 

e refinado de educação política
30

.  

Porém, estes não eram apenas frutos de um esforço brasileiro. Esses cursos aconteciam 

em muitos lugares, produzidos pelos partidos comunistas da maioria dos países do mundo. 

Inclusive muitos militantes do PCB frequentavam cursos semelhantes na URSS, para melhor 

“formar” seus camaradas no Brasil
31

. Em 1953 foram criados os cursos Stálin. Segundo 

Falcão, “os cursos Stálin constavam de três partes: filosofia, política e análise do Brasil. Nas 

primeiras partes o curso constava basicamente de comentários sobre a URSS, de a partir do 

livro Problemas Econômicos do Socialismo na URSS, de Stalin
32

”.  

Nas memórias de um ex-militante do partido, encontram-se ricas descrições dos cursos 

acontecidos nos anos 1950. Participante de muitos desses cursos, seja como aluno ou 

                                                
29 De acordo com Guerreiro Ramos, o marxismo-leninismo não seria outra coisa senão o “stalinismo 

envergonhado – aquele que não quer dizer seu verdadeiro nome” (RAMOS, Guerreiro A. Mito e verdade na 

revolução brasileira, Rio de Janeiro: Zahar, 1963. p.89.). Assim sendo, stalinismo é a mesma coisa que o 

marxismo-leninismo, que para o próprio Stálin era o marxismo da sua época, “da época do imperialismo e das 

revoluções proletárias” MÀREK, Franz. Sobre a estrutura mental de Stálin in: HOBSBAWM, Eric (org.). 

História do marxismo: o marxismo na época da terceira internacional: A URSS da construção do socialismo ao 

stalinismo, vol. 7, tradução de Carlos Nelson Coutinho, Luiz Sergio N. Henriques, Amélia Rosa Coutinho. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1986, p.274). O que para muitos marxistas se trata apenas de “uma vulgarização, 

essencialmente falsificada, do pensamento teórico-político de Lênin”. (ARCARY, Valério. As esquinas 

perigosas da história: Um estudo sobre a história dos conceitos de época, situação e crise revolucionária no 

debate marxista. Tese de doutorado em História; São Paulo: Universidade de São Paulo (USP), 2000, p.398.). 
30 FALCÃO, Frederico José. Os homens do passo certo: O PCB e as esquerdas revolucionárias no Brasil (1942-

1961). São Paulo: José Luis e Rosa Sundermann, 2012, p.150-151. 
31 Ibidem, p.150-151. 
32 Ibidem, p.152. 
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professor, Marco Antônio Tavares, traz em suas memórias, menções aos cursos no Nordeste, 

e rápidas descrições das condições miseráveis de estrutura de alguns deles
33

. Além da 

referência às aulas de ética comunista baseadas no texto intitulado Como ser um bom 

comunista, de Li Shao-Tsi
34

.  

Terei agora que abrir um parêntese, já que antes de qualquer coisa é importante que se 

diga que o termo stalinista quando empregado neste texto monográfico, não expressa 

nenhuma intenção pejorativa. Esta palavra com o tempo perdeu seu caráter explicativo, que 

denotava uma ligação político-ideológica a determinado conjunto de ideias, e passou a 

sintetizar um conjunto de julgamentos negativos dessa ligação, representando cada vez mais 

um “xingamento”, mais frequente em debates no campo do marxismo, mas também em outros 

universos políticos. Pois bem, pretendo recuperar, nem que seja por um instante, o caráter 

explicativo deste epíteto, e advertir ao leitor que estou tratando de uma época onde ser 

chamado de stalinista não representava, de forma alguma, uma adjetivação pejorativa, não em 

vasto espaço no campo do marxismo. Pelo contrário, muitos militantes comunistas se viam 

como tais, mais do que isso, reivindicavam certa representação dada pelo epíteto. A 

comprovação do que acabei de dizer, pode ser vista em um evento narrado por Falcão, em que 

ele expõe um fato sobre Gregório Bezerra, quando em suas memórias, o velho militante 

comunista lembra-se de um atrito que teve em um dos “cursos Stálin” com um professor, que 

ao criticá-lo duramente chamou-o de anti-stalinista. E com isso, Gregório parece contar que 

esteve até ameaçado de expulsão, não só do curso, como do partido
35

. Fecha-se assim, este 

extenso parêntese. 

Diante disso, pode parecer mais fácil entender porque no IV Congresso do PCB, um 

ano após a morte de Josip Stálin, um informe político de Prestes, ao ser lido, dizia: “nosso 

mestre, guia e pai estremecido, presidirá nossos trabalhos
36

”. Tratava-se logicamente do 

falecido líder da “pátria do comunismo” (URSS). 

Contudo, após a morte de Stálin, sujeitos ligados a ele foram sendo destituídos de suas 

ocupações na direção do PCUS. Primeiro, Malenkov, que acabaria se demitindo do cargo de 

primeiro ministro em fevereiro de 1955, depois Molotov, líder por muitos anos da política 

externa stalinista, seria afastado da direção. E cada vez mais a direção coletiva, preconizada 

após a morte de Stálin, ficava nas mãos de apenas um homem. O poder se concentrava em 

Nikita Kruschev. Que começava a fazer pequenas alterações na política externa soviética, 

                                                
33 COELHO, Marco Antônio Tavares. Herança de um sonho: As memórias de um comunista. 2ª Ed, Rio de 
Janeiro: Record, 2000, p.157. 
34

 Ibidem, p.144. 
35 FALCÃO, op. cit., p.153 
36 Ibidem, p.157. 
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como as primeiras reaproximações com a Iugoslávia de Tito
37

. Marco Antônio Tavares em 

suas memórias, afirma que a fala de Kruschev, em 1955, no aeroporto de Belgrado: “Querido 

camarada Tito”, fez com que ele começasse a perceber que as coisas estavam mudando no 

mundo do socialismo.  Haja vista o fato de que o novo secretário-geral do PCUS recebera de 

forma amistosa, o homem que há sete anos era apresentado “como chefe de um bando de 

traidores e outros qualificativos piores
38

”. Diante disso, Marco Antônio deixa transparecer 

retroativamente o impacto que sofreu ao ver a retomada de laços entre a URSS e a Iugoslávia: 

“A fala me desnorteou
39

”.  

Ao fim da realização do XX congresso do Partido Comunista da União Soviética, 

Kruschev apresentou a apenas aos delegados soviéticos e aos poucos representantes dos 

partidos comunistas das “democracias populares”, um relatório sobre os tempos do camarada 

Stálin
40

. Este relatório trazia consigo um dossiê que revelava muitas atrocidades cometidas 

pelo governo do ex-secretário geral do PCUS. O pequeno Stálin
41

 era visto pela maioria dos 

comunistas da época (inclusive do PCB, como já foi exposto aqui) como um gênio militar, “o 

guia genial dos povos”, maior defensor do socialismo no mundo, “o maior cientista da 

humanidade”, e estava naquele momento sendo responsabilizado pelas mortes de milhares, e 

pelo cárcere de milhões de indivíduos em campos de concentração. Este relatório, que 

levantava uma série de acusações contra o líder soviético falecido há menos de três anos, – 

apesar da tentativa de ser brando – não só devassou o culto a imagem de Stálin, como mexeu 

com as estruturas de todos os partidos comunistas do mundo, inclusive o brasileiro, que 

logicamente, tinha o PCUS como exemplo
42

. “foi a bomba que caiu em nossas cabeças
43

”, 

afirmou um ex-militante em suas memórias. 

Esta revelação feita por Khruschev levou à construção da necessidade de um espaço 

para debates dentro do PCB como nunca se tinha visto antes na sua história
44

. Porém, este 

espaço não seria construído do nada, nem sozinho, nem mesmo de forma branda, o inicio do 

debate foi tortuoso, e o fim súbito. Foi aberto à revelia da direção pelo editor do jornal Voz 

                                                
37 Josip Broz Tito chefe do Estado da República Socialista Federativa da Iugoslávia romperia com Josip Stalin 

em 1948, por discordar da tentativa de submissão ao qual a URSS tentou lhe impor. HOBSBAWM, Eric. Era 

dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 235. 
38 COELHO, 2000, op. cit., p.163. 
39 Idem. 
40 FALCÃO, op. cit., p.195. 
41 De acordo com o historiador Hobsbawm, Stálin mídia 1,58, já suas vitimas deveriam ser medidas na casa de 

oito algarismos. HOBSBAWM, 1995, op. cit., p. 379. 
42 FALCÃO, op. cit., p. 195-196. 
43 COELHO, 2000, op. cit., p.164 
44

 REIS FILHO, Daniel Aarão. Entre Reforma e Revolução: A trajetória do partido comunista no Brasil entre 

1943 e 1964. In: RIDENTI, Marcelo e REIS FILHO, Daniel Aarão. História do Marxismo no Brasil, vol. V. 

Campinas: Ed. UNICAMP, 2002, p. 89. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Socialista_Federativa_da_Iugosl%C3%A1via
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Operária. E quando já acirravam os debates, foi divulgado um “Projeto de Resolução do 

C.C.” sobre os ensinamentos do XX congresso do PCUS escrito pela direção do partido. O 

texto seguia rigorosamente a mesma linha do relatório de Kruschev: atacava o culto à 

personalidade, criticava a disciplina militar e a centralização das decisões na mão do 

Presidium ou do Secretariado
45

. Criticavam “A demora de quase oito meses na abertura da 

discussão desses problemas”, algo “injustificável
46

”, e admitiam-se erros cometidos não só 

pelo Comitê Central (C.C.) de Stálin, como os erros empreendidos pelo próprio partido 

brasileiro, afirmando que era “uma atitude idealista supor que os comunistas não erram
47

”. De 

acordo com o texto assinado pelo C.C. brasileiro, o que os companheiros deviam fazer agora, 

era assumir os erros e aprender com eles, visto que este era o maior ensinamento que 

poderiam ter. Pois, o erro era desprezar os lados negativos das suas ações e apenas 

glorificarem os lados positivos, que eram muitos, faziam questão de salientar. Por isso, apesar 

de criticar as falhas que foram, e vinham sendo cometidas pelos companheiros soviéticos, o 

C.C. brasileiro fazia questão de congratular o C.C. da União Soviética pelas suas novas 

resoluções, entendendo assim, o papel e momento histórico vivido pelo PCUS, já que este 

vinha tendo “que travar uma luta amarga e impiedosa para defender o Estado socialista
48

”. E 

apenas com este entendimento era possível fazer qualquer julgamento sobre os atos cometido 

pelo PCUS.   

Apesar destas aparentes atitudes de “desestalinização”, a URSS desfilaria com seus 

tanques sobre as ruas de Budapeste naquele fim de ano de 1956, esmagando a explosão de 

uma revolução popular, e saindo em defesa das estruturas de poder autoritárias de explicito 

caráter “stalinista” do regime ali vigente
49

. Tudo isto no mesmo ano em que Kruschev 

reconciliava-se com a Iugoslávia de Tito
50

, assumindo a postura de liberdade para com as 

repúblicas populares que quisessem empreender seus próprios caminhos para construção do 

socialismo. O fim do debate interno, e a centralização do poder, além desta intervenção na 

                                                
45 FALCÃO, op. cit., p.195. 
46 Comitê Central do PCB. Projeto de Resolução do C.C. do PCB sobre os ensinamentos do XX congresso do PC 

da URSS (Voz operária, Rio de Janeiro, 20-10-1956) in: CARONE, Edgar. O PCB – 1943-1964. Vol.2. São 

Paulo: Difel, 1982, p.143. 
47 Idem, p.149. 
48 Idem. 
49 “Uma revolução estourou na Hungria. Ali, o novo governo, sob outro reformador comunista, Imre Nagy, 

anunciou o fim do sistema unipartidário, o que os soviéticos talvez pudessem tolerar – as opiniões entre eles 

estavam divididas – mas também a retirada da Hungria do Pacto de Varsóvia e sua futura neutralidade, o que 

eles não iriam tolerar. A revolução foi reprimida pelo exercito russo em novembro de 1956”. Derrubaram Nagy, 

conduzindo Janos Kadar no cargo de primeiro-ministro. (HOBSBAWM, op. cit., 1995, p.387). 
50 No XX Congresso do PCUS, Kruschev lembrou-se do evento lastimável que fez com que Tito rompesse com 

Stálin, pela defesa de sua independência, o que levou o líder do Estado iugoslavo a longa lista de renegados pela 

URSS. Kruschev, que criticou as atitudes de Stálin sobre este evento, ofereceu, e em nome da URSS, desculpas 

públicas pelas campanhas anti-iugoslavas aos militantes presentes. 
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Hungria ainda em 1956, deixavam no ar as certezas de que poucas coisas mudavam até ali na 

URSS. O próprio Stálin não seria criticado pela repressão ao pensamento de Trotsky, Rosa 

Luxemburgo, Bukhárin, e tantos outros ainda vistos como traidores do movimento comunista 

mundial, nem pela política de internacionalismo proletário que submetia os Partidos 

Comunistas do resto do mundo ao PCUS, nem mesmo pela vulgarização crescente do 

marxismo produzida também neste período por financiamento do Estado soviético, às vezes 

pela pena do próprio Stálin
51

. 

No Brasil, o caso da Hungria em 1956, comprovaria ainda a hipótese daqueles que, 

críticos aos posicionamentos do partido sobre os eventos internacionais que envolveriam o 

mundo socialista, como o apoio a invasão soviética na Hungria (que além de tudo 

desrespeitava a autonomia de um partido comunista que pretendia tomar uma posição 

independente da posição do PCUS), acreditavam que aqueles tanques soviéticos que 

passearam naquela noite pelas ruas de Budapeste, não estavam a destruir apenas a aspiração 

rebelde e anti-stalinista da classe operária húngara, mas também a visão de que os partidos 

comunistas ligados ao PCUS não poderiam mais ser renovados. Já que no Brasil, a própria 

resolução do C.C. do PCB sobre a Hungria confirmava essa hipótese, pois apontava a crise 

húngara como tentativa de derrubada do poder popular por forças contra revolucionárias 

apoiadas pelo imperialismo, alardeando o discurso oficial do Estado soviético “sem 

pestanejar
52

”. 

Durante o debate interno criado pelas revelações do XX congresso, foi publicada uma 

carta de Prestes que, preocupado “que a título de liberdade de discussão sejam dadas armas ao 

inimigo
53

”, marcava a importância da unidade do partido, para além de qualquer discussão. E 

assim almejava frisar as normas reguladoras ao debate estabelecidas pelo C.C., legitimando-o 

frente às torrentes de criticas já produzidas, e inevitáveis, já que o C.C. era formado por parte 

das pessoas que encarnavam os erros cometidos pelo partido até ali. Esta carta foi à reação 

necessária para começar a dar fim ao debate, já que, segundo Prestes, citando Lenin, o PC não 

se tratava de “um clube de discussões
54

”, e por isso recebeu o epíteto de “Carta Rolha”. Dois 

meses depois de dar início à discussão, ela começava a acabar
55

.  

Assim, começa a ser instaurada a censura por parte da direção partidária no maior 

                                                
51 Para mais informações existe vasta literatura, algumas já mencionadas neste trabalho, como GERRATANA 

op. cit. 
52 FALCÃO, op. cit., p.217. 
53 Ibidem, p.219. 
54

 Carta de Luís Carlos Prestes ao C.C. do PCB sobre o debate politico (novembro de 1956) in: CARONE, 

Edgar. O PCB – 1943-1964. Vol.2. São Paulo: Difel, 1982, p.155.  
55 FALCÃO, op. cit., p.227-228 
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jornal do PCB na época, principiador do debate, a Voz Operária
56

. Falcão relata uma invasão 

sofrida pelo jornal Imprensa Popular – outro órgão nacional da imprensa pecebista – 

cometidos por militantes do PCB “aliciados pela direção do Partido
57

”. Um evento digno de 

insultos, ameaças, e agressões. Após este incidente, os jornalistas da Voz Operária decidiram 

abandonar a redação do jornal, que só voltou a circular novamente com a formação de uma 

nova direção, tendo Mário Alves como editor. Jacob Gorender passaria assumir a edição da 

Imprensa Popular
58

.  

Com estas mudanças a direção angariou forças necessárias para projetar tais 

intervenções, e ao controlar a imprensa partidária fez dela mais uma arma de defesa de seus 

posicionamentos e principalmente de ataque aos militantes conhecidos como “renovadores”.  

Contudo, foi então no momento em que Malenkov, Molotov, Chepilov eram 

destituídos do Presidium do partido soviético, por teoricamente dificultarem a implementação 

das renovações propostas no XX Congresso. Que no Brasil, eram forjadas as necessidades de 

se efetivar “mudanças substanciais na direção do PCB como pré-condição para uma virada na 

orientação política.
59

”. Foi assim que em reunião plenária do Comitê Central foram 

destituídos da direção os velhos comunistas: Diógenes Arruda, João Amazonas e Mauricio 

Grabois, ainda defensores das políticas stalinistas. O grupo dos mais conservadores, aqueles 

ainda publicamente ligados ao stalinismo, ainda defensores da figura de Stálin, começavam a 

perder espaço dentro do partido. 

De acordo com Falcão, em reunião do C.C. em agosto de 1957, 

Arruda, Amazonas, Grabois e Sérgio Holmos foram excluídos do Presidium 

e extinguiu-se a suplência para impedir a subida de Orlando Piotto, primeiro 
suplente, que não contava com a confiança do ‘centro’. Subiram Giocondo, 

Mario Alves, Calil Chade e Marighella, recém-convertido a ‘centrista’. A 

habilidade, o pragmatismo e o apoio de Prestes garantiam o poder da nova 
maioria. O C.C designou, ainda, uma comissão para preparar um documento 

sobre os reflexos do ‘culto’ dentro do PCB, composta por Moisés Vinhas, 

Sérgio Holmos, Jover Telles, Leivas Otero e Francisco Gomes
60

. 

 

Para Gorender, militante do PCB na época,  

                                                
56

 Por exemplo, uma carta de Agildo Barata que deveria ser publicada em dezembro, somente foi publicada dois 

messes depois, em 2 de Fevereiro, o texto da carta apontava esta como a maior crise do comunismo desde a crise 

que deu fim a II Internacional Comunista, e que por isso era necessário novos métodos de ação partidária, além 

de novas leituras sobre a realidade brasileira. No entanto, além de publicada com atraso, a carta foi ao público já 

acompanhada de uma resposta de João Amazonas, em certa medida, uma resposta da direção, que apontava os 

pensamentos de Agildo de não-marxista, e por isso perigosos, “divisionistas”. Assim sua atitude é tachada pela 

carta de Amazonas de “anti-partidária”.  
57 FALCÃO, op. cit., p.228 
58 Ibidem, p.230 
59

 GORENDER, Jacob. Combate nas trevas. A esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta armada. 4ed. São 

Paulo: Ática, 1990, p.26. 
60 FALCÃO, op. cit., p.239 
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A questão estava em que era impensável tal mudança com Arruda, 

Amazonas e Grabois na Comissão Executiva. Especialmente delicado 

parecia o problema do secretário-geral [Prestes], tão stalinista quanto seus 
companheiros de alta direção. Ou mais, se fosse imaginável. [...] Apesar 

disso, consideramos que os problemas do ‘culto à personalidade’ do 

secretário-geral se colocava em segundo plano, desde o momento em que ele 
emitiu sinais de aceitação da mudança na linha política. Aquele problema se 

resolveria através da pratica da democracia na vida interna do partido. De 

imediato, o fundamental era a nova linha política
61

. 
 

Um novo documento intitulado: Declaração de março de 1958, resultante “em grande 

medida da crise do movimento comunista, nos anos 1956-1957
62

”, foi, evidentemente, a 

forma encontrada pelo partido de dar respostas realistas e eficientes para a superação da crise 

e continuidade do trabalho político, sem muitas rupturas drásticas. Assim sendo, seguiu as 

avaliações autocríticas produzidas pelo C.C. sobre o XX congresso do PCUS, que ao assumir 

que em muitos momentos os comunistas eram “intransigentes, pouco inclinados a fazer 

entendimentos e acordos mediante concessões aos aliados
63

”, começavam a atacar o 

sectarismo do partido que havia “causado sérios prejuízos no trabalho com as massas e com 

os aliados
64

”, e o subjetivismo que os havia levado, 

 

[...] a incompreensões da realidade, a interpretações mecânicas e unilaterais 
dos fenômenos, a falsas avaliações de fatos e situações, de suas causas e 

conseqüências. Sob a forma de empirismo, que subestima a teoria, o 

subjetivismo nos levou a cometer graves erros; mas é sob a forma do 
dogmatismo que o subjetivismo mais se manifesta em nossas fileiras. O 

dogmatismo tem-nos causado grandes prejuízos mediante a repetição 

mecânica de formulas teóricas dentro das quais pretendemos enquadrar a 

realidade brasileira, e através da cópia servil de experiências alheias nem 
sempre aplicáveis às condições concretas de nosso país. Abdicamos da 

capacidade de pensar independentemente e do necessário espírito criador. 

Copiamos literalmente o PCUS em muitas formas de construção do Partido, 
apesar da extremas diversidades de condições. A aceitação, sem espírito 

analítico e critico, das idéias de comunistas e de partidos comunistas de 

outros países, era comum em nossa atividade
65

.  

 
 

Reconheciam assim, que não haviam sido capazes, 

[...] de distinguir na experiência histórico-universal da Grande Revolução 

Socialista de Outubro os traços essenciais, válidos para todos os países e os 
aspectos particulares e singulares, cuja repetição não pode ser obrigatória 

                                                
61 GORENDER, op. cit., p.26-28. 
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 PRESTES, Ana Leocádia. Da declaração de Março de 1958 à renúncia de Jânio Quadros: as vicissitudes do 

PCB na luta por um governo nacionalista e democrático. Revista Critica Marxista, nº32, p.147-174, 2011, p.149 
63 Comitê Central do PCB. Projeto de Resolução do C.C. do PCB sobre os ensinamentos do XX congresso do PC 
da URSS (Voz operária, Rio de Janeiro, 20-10-1956) op. cit., p.152. 
64

 Idem. 
65 Comitê Central do PCB. Projeto de Resolução do C.C. do PCB sobre os ensinamentos do XX congresso do PC 
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fora da Rússia. Daí porque julgássemos o caminho da luta armada como 

o único admissível para a revolução brasileira, sem perceber que dentro 

das novas condições do país e do mundo, havia surgido a possibilidade 
real de um outro caminho: o do desenvolvimento pacifico

66
.    

     

Confirmavam a tese já formulada por Kruschev de “renovação” do PCUS que: “A 

possibilidade de uma transição pacífica ao socialismo se tornou real numa série de países
67

”. 

Compreendia agora, que a “luta contra o imperialismo norte-americano, pela independência 

nacional do Brasil é parte integrante da luta pela paz mundial
68

”, e que as condições objetivas 

da revolução estavam dadas, visto que a situação internacional era favorável “às forças que 

lutam pela paz, pela emancipação nacional e pela democracia no Brasil
69

”. Era possível 

acreditar no caminho pacifico da revolução, já que a nova situação internacional se 

encontrava favorável à perspectiva socialista. Compartilhavam de um otimismo que confiava 

na certeza de que o mundo caminhava para o socialismo
70

, confirmando assim, sua contínua 

adesão às análises e perspectivas do PCUS, livrando-se apenas, do que acreditava ser 

oportuna naqueles tempos, da imagem de Stálin, e não das suas convicções
71

.  

Ora, o contrato de coexistência pacífica produzido na Guerra fria pelas duas grandes 

potências líderes dos eixos capitalista e socialista, sustentáculo da tese kruscheviana (e nada 

estranha ao pensamento stalinista
72

) de que cresciam no mundo inteiro as forças da paz, da 
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68 Idem. 
69 Idem. 
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política de desestalinização, apesar de ter como foco enquanto política externa.  
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democracia e do socialismo, impulsionava a formulação pecebista das certezas de uma 

revolução progressiva pacífica no Brasil.  

Contudo, para o PCB, este caminho pacífico significava também, 

[...] a atuação de todas as correntes antiimperialistas dentro da legalidade 

democrática e constitucional, com a utilização de formas legais de luta e de 
organização de massas. É necessário, pois, defender esta legalidade e 

estendê-la, em beneficio das massas. O aperfeiçoamento da legalidade, 

através de reformas democráticas da Constituição, deve e pode ser alcançado 
pacificamente, combinado a ação parlamentar e a extraparlamentar

73
.     

  

Era assim que o PCB acreditava deixar de lado a sua visão fatalista da revolução, e a 

obrigatoriedade de acometer pela violência revolucionária (ou “solução não pacífica” que é 

como se referenciavam à violência agora). Não viam mais os governos como de “traição 

nacional” (como aprovado no IV Congresso de 1954), e nem exigiam mais a derrubada 

destes. O PCB na verdade deixava para trás a forma de luta aprovadas no seu IV Congresso e 

contidas no documento de Agosto de 1950, o discurso áspero, etc.
74

, e agora assumiam uma 

postura de disputa destes governos, dando assim, uma nova visão aos processos eleitorais, que 

antes eram taxados de farsa. Contudo, continuavam a manter sua leitura da realidade, e 

concepção de revolução nacional, democrática burguesa, anti-feudal.  

Importante salientar que apesar de alimentada pela crise comunista internacional de 

1956-1957, esta “nova política” pecebista, agora sistematizada em um documento, tinha 

também raízes nos conflitos políticos estritamente brasileiros, como a reação popular à morte 

de Vargas, e as eleições de 1955. O PCB já entrava em contradição com parte de suas teses 

programáticas quando participara das eleições presidenciais de 1955, da luta pela posse e, do 

próprio governo de Juscelino Kubitscheck. O partido fez parte de uma frente que deu suporte 

à eleição do presidente JK e contribuiu para a tranquilidade de seu governo.  

Produzido, em anos de aceleração vertiginosa da acumulação capitalista embalado 

pelo programa político do governo JK de desenvolvimento econômico de “cinquenta anos em 

cinco”, a Declaração de março de 1958 reconhecia o desenvolvimento do capitalismo no 

                                                                                                                                                   
possibilitava a defesa da política de não enfrentamento violento, pois o amadurecimento natural da história 
levaria as mudanças que não necessitavam então de rupturas drásticas. 
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Brasil – algo que até então o partido negava –, mesmo fazendo questão de salientar que este 

era um processo ainda inconcluso, que não se completara. Fazia então a defesa a extensão da 

legalidade em beneficio das massas e acumulação de reformas na estrutura econômica e 

política da democracia burguesa, até que este acúmulo de forças levasse a classe operária à 

realização das transformações radicais, impulsionadas pelo próprio desenvolvimento 

econômico e social da nação. Fazendo com que esta ruptura pudesse ser exercida de forma 

pacífica.  

Assim, acreditava que a tarefa da revolução brasileira não podia ser a da, 

[...] imediata liquidação do regime econômico-social existente, mas o da 

gradual acumulação de reformas profundas e conseqüentes dentro do 

próprio regime atual, chegando até as transformações radicais exigidas 
pelo desenvolvimento histórico brasileiro em sua presente etapa

75
.  

 

Foi partindo de uma visão evolucionária das relações produtivas mundiais – operação 

comum às análises pecebistas – que a Declaração de março de 1958 constatava o avanço do 

processo de desenvolvimento econômico brasileiro, que impulsionava a democratização da 

vida política nacional, fazendo aprofundar uma contradição existente entre a nação brasileira e 

o imperialismo norte-americano, o que ocasionava a luta interna no Brasil entre as forças de 

apoio ao progresso e independência nacional, e as forças ligadas ao imperialismo, tachadas de 

“entreguistas”.   

Para o partido, o Brasil sofria “a exploração do capital monopolista estrangeiro através 

do comércio exterior, dos empréstimos financeiros e das inversões diretas de capital, inclusive 

em ramos fundamentais da indústria
76

”. Este monopólio estrangeiro era quase que sinônimo 

de monopólio norte-americano, pois sabiam que depois da Segunda Guerra Mundial, os 

Estados Unidos passaram a utilizar do seu enorme ganho político e econômico, para 

implementar uma exploração imperialista sobre os outros países, principalmente os países da 

América do sul, que eram em sua maioria agrários. 

Constatava-se então a importância de formar uma “frente única” de libertação 

nacional, forjada pelas forças nacionalistas, progressistas e democráticas, baseada na aliança 

entre operários, camponeses, pequena burguesia e burguesia nacional (que em muitos 

momentos entrava em choque com as forças capitalistas internacionais – acreditava o PCB), 

que levasse o Brasil a uma revolução democrática nacionalista. Foi através dessa “Frente” que 

o PCB passou a disputar a todo o momento espaço dentro do governo administrativo de 
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Kubitschek, e do parlamento, contra as forças imperialistas. Este governo era, de acordo com 

o PCB, heterogêneo em sua “formação”, possuindo os que lutavam pela emancipação 

nacional, e os que apoiavam a subordinação ao poderio imperialista norte-americano. Porém, 

até aqui, também nada novo, antes mesmo da Declaração de março de 1958, o partido já 

avaliava que no governo JK “manifestaram-se duas tendências principais, a das forças 

patrióticas e a das forças retrógradas, contrárias a modificações progressistas na política 

externa e interna do país.
77

”.  

 Apesar de ter sido aprovada com os votos contrários de Mauricio Grabois e João 

Amazonas, não seria difícil concordar que “Naquele momento histórico, a aprovação da 

Declaração de Março contribuiu decisivamente para garantir não só a unidade como a própria 

sobrevivência do PCB
78

” que estava seriamente abalado pela crise comunista mundial que foi 

impulsionada pelo XX congresso do PCUS. Ela representou a unidade necessária que levou o 

partido a ratificá-la em seu V congresso em 1960, tomando-a como base para a proclamação 

da “nova política” pecebista, mesmo com os chamados “conservadores” fazendo sua crítica e 

sendo oposição no Congresso.  

Ao tratar da estrutura agrária nacional, o PCB, na Declaração de Março, constatava 

um grave problema: 

[...] As sobrevivências feudais obstaculizam o progresso da agricultura, que 

se realiza, em geral, lentamente, mantém o baixíssimo nível de vida das 

massas camponesas e restringem de modo considerável as possibilidades de 
expansão do mercado interno. As sobrevivências feudais são um dos fatores 

que acentuam a extrema desigualdade de desenvolvimento das diferentes 

regiões do país, especialmente entre o sul e parte do leste, que se 
industrializam, e o resto do país, quase inteiramente agrário

79
. 

 

Esta leitura foi ratificada pela resolução política do V Congresso de 1960, mantendo 

basicamente as mesmas caracterizações. A resolução de 1960 começa com a discussão sobre 

estrutura agrária nacional, afirmando que “o Brasil figura entre os países de maior 

concentração latifundiária, o que resulta na existência de imensa massa de assalariados rurais 

e camponeses sem terra
80

”, e que:  

[...] o monopólio da terra e as relações de produção pré-capitalistas não 
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somente obstaculizam o desenvolvimento da agricultura como constituem 

sério entrave ao processo de industrialização, restringindo 

consideravelmente a expansão do mercado interno
81

.  
 

Sendo assim, os latifundiários eram a classe mais reacionária, visto que “encarnam as 

relações de produção mais atrasadas e constituem um obstáculo à expansão das forças 

produtivas
82

”, Assim, “Os interesses permanentes da classe dos latifundiários se contrapõem 

aos objetivos da revolução brasileira
83

”.     

Desta forma, o que o PCB combatia era o atraso econômico que representava o 

trabalho do campo “semi-feudal”. Vendo assim, o latifundiário como classe que emperrava o 

avanço produtivo do Brasil, devendo ser, por isso, combatido, para que fosse eliminada a 

estrutura agrária atrasada do país. Era necessário investir em uma aliança dos trabalhadores 

urbanos e do campo com a burguesia industrial nacionalista, vista como progressistas e 

modernos em contraposição, aos setores atrasados e retrógrados, “identificados nos 

representantes do latifúndio e do imperialismo no Brasil
84

”. Já que “Com a penetração do 

capitalismo na agricultura” com influencia imperialista, “combinam-se, em proporção 

variável, os métodos capitalistas à conservação do monopólio da terra e das velhas relações 

semifeudais, o que permite um grau mais elevado de exploração dos trabalhadores do 

campo
85

”.  

Diante disso, a luta em busca do socialismo, também deveria ser anti-feudal, além é 

claro, de anti-imperialista, já que o monopólio norte-americano atrapalhava o crescimento da 

nação, visto que estes se apropriavam “de parcela considerável do valor criado pelos 

trabalhadores brasileiros e provocam graves deformações na economia nacional
86

”.  

O principal inimigo da revolução brasileira é constituído pelo imperialismo 
norte-americano e por seus agentes internos. A fim de manter seu domínio 

em nosso país, o imperialismo ianque conta com o apoio de setores de 

latifundiários e capitalistas, cujos interesses são vinculados ao sistema de 
exploração imperialista, e que, por sua vez, se apóiam nos monopólios 

estrangeiros para assegurar seus privilégios. Estas forças constituem o apoio 

social interno do imperialismo, atuam dentro e fora dos órgãos do Estado 

para manter e agravar a situação de dependência do País. Embora minoria 
ínfima, dispõem de grande poder politico e de forte posições no aparelho 

estatal
87

. 

                                                
81 Comitê Central do PCB, Resolução política da convenção nacional dos comunistas (agosto de 1960), op. cit., 

p. p.211. 
82 Idem. 
83 Idem. 
84 Idem. 
85 Comitê Central do PCB “Declaração sobre a política do PCB” (Voz operária, Rio de Janeiro, 22-03-1958), op. 
cit., p.177. 
86

 Comitê Central do PCB, Resolução política da convenção nacional dos comunistas (agosto de 1960), op. cit., 

p.211. 
87 Idem, p. p.218. 



36 

 

Mas esta luta, o PCB acreditava que deveria ser travada ao lado de muitos outros 

grupos, inclusive a burguesia, já que, 

A burguesia brasileira, na sua grande maioria, em virtude de seus próprios 
interesses de classe, é levada a chocar-se com o capital monopolista 

estrangeiro, que representa obstáculos à expansão dos seus negócios. A 

burguesia ligada aos interesses nacionais possui um duplo caráter. 

Pertencendo a um pais explorado pelo imperialismo, encerra um potencial 
revolucionário e é uma força capaz de opor-se à dominação imperialista. [...] 

a pequena burguesia urbana é uma força revolucionária, tem posição 

favorável a luta antiimperialista e democrática
88

.        

 

Por acreditar que “No seu conjunto, a pequena burguesia urbana [era] uma força 

revolucionária, [por ter] posição favorável à luta antiimperialista e democrática
89

”, o PCB 

passava a ter esta estratificação social burguesa enquanto aliada nos primeiros passos que 

iriam em busca da revolução socialista brasileira. Pois, acreditavam que no Brasil, conviviam, 

“na etapa atual da sua história
90

”, duas contradições fundamentais.   

[...] a primeira é a contradição entre nação e o imperialismo norte-americano 

e seus agentes internos. A segunda é a contradição entre as forças produtivas 
em desenvolvimento e as relações de produção semi-feudais na agricultura

91
. 

 

Concluía tendo como certeza de que o “desenvolvimento econômico e social do Brasil 

torna necessária a solução dessas duas contradições fundamentais
92

”. Mas, reconhecia que o 

Brasil enquanto um país capitalista padecia também da contradição entre: 

[...] o proletariado e a burguesia, que se expressa nas várias formas da luta de 

classes entre operários e capitalistas. Mas esta contradição não exige uma 

radical na etapa atual. Nas condições presentes do nosso país, o 

desenvolvimento capitalista corresponde aos interesses do proletariado e 

de todo o povo
93

.      

 

Aqui, o PCB desconsidera como primordial, a principal contradição do sistema 

capitalista, contradição que envolve a burguesia e o proletariado (capital e trabalho), e que 

tem como fruto, justamente, a luta de classes. Desconsidera, afirmando que haveria uma 

primeira contradição entre a nação brasileira e o imperialismo norte-americano. Por isso, 

fazia-se necessário uma aliança com a burguesia, pois para resolver esta primeira contradição, 

era necessária então, uma colaboração entre as classes: 

O proletariado e a burguesia se aliam em torno do objetivo comum de lutar 

por um desenvolvimento independente e progressista contra o imperialismo 
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norte-americano. Embora explorado pela burguesia, é do interesse aliar-

se a ela, uma vez que sofre mais do atraso do país e da exploração 

imperialista do que do desenvolvimento capitalista
94

.  

 

Assim sendo, o partido estruturava sua revolução em duas etapas primordiais. A 

primeira pretendia romper o atraso do sistema capitalista brasileiro, com a aplicação de uma 

luta nacionalista democrático-burguesa, anti-imperialista e, logicamente, anti-feudal. Esta era 

uma etapa configurada na luta pela emancipação nacional. Etapa que tornava necessária uma 

união com a burguesia nacional, importante para superar o primeiro estágio, que colocaria fim 

as regiões atrasadas do Brasil, desenvolvendo-as, e libertando a nação do imperialismo, 

tornando-o independente, primordialmente do capital norte-americano. Tudo isso embalado 

pelo caminho não violento propiciado pela coexistência pacífica. Assim, a luta pela paz, 

democracia e independência nacional estavam imbricadas e tornavam-se uma só. Somente 

depois desta primeira etapa, seria possível desenvolver as condições objetivas necessárias 

para a revolução socialista, já que na atual situação do país não havia condições para 

“transformações socialistas imediatas
95

”, pois, como bem sabia os comunistas do PCB, 

mesmo “marchando unidos para atingir um objetivo comum, a burguesia [e] o proletariado 

[possuíam] também interesses contraditórios
96

”. Somente a partir do vencimento do primeiro 

estágio, teríamos no Brasil a abertura de um novo processo que possibilitasse avançar na 

segunda etapa do processo revolucionário pecebista, uma revolução verdadeiramente 

socialista em solo brasileiro.  

Eis os elementos primordiais da teoria da revolução brasileira preconizados pelo 

marxismo pecebista. Que, aliás, não surge da “nova política” exposta aqui, mas os compõe 

desde os anos de 1920
97

. Dei ênfase à exposição dos documentos que expressam a “nova 

linha” política do PCB, porque foram efetivamente eles que nortearam politicamente às ações 

do partido do fim da década de 1950 a primeira metade dos anos de 1960, sendo também os 

principais textos teóricos alvos de criticas pelos grupos e militantes participantes das origens 

da nova esquerda. Pois, foi através destas concepções que o PCB avaliou que o governo JK 

não se tratava de um governo de traição nacional, mas de composição heterogênea, fazendo-se 

importante então que o partido compusesse a parte nacionalista e fizesse assim a disputa 

contra o lado “entreguista”, preconizando a tática de luta por uma política exterior 

independente e de paz, pelo desenvolvimento independente e progressista da economia 
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nacional, pela reforma agrária em favor das massas camponesas, consolidação e ampliação da 

legalidade democrática, e elevação do nível de vida do povo
98

. Sendo “necessário dar a maior 

atenção à luta pelos interesses vitais das massas trabalhadoras e populares, particularmente 

contra a carestia de vida
99

”. Foi através destas concepções gerais e táticas de luta que o 

partido empenhou-se nos pleitos eleitorais e nos enfrentamentos sindicais e políticos mais 

amplos durante os primeiros anos de 1960. Tendo sido a força dominante no campo do 

marxismo brasileiro destes tempos, e assim, o maior interlocutor deste campo com os 

trabalhadores organizados, força motriz da revolução socialista. 

Se fosse fazer um esquema simplista para definir a teoria pecebista da revolução, seria:  

1. Caráter de revolução: revolução de libertação nacional, democrático-burguesa, 

anti-imperialista e anti-feudal.  

2. Formas de luta: aliança com a burguesia nacional, para desenvolvimento do 

capitalismo brasileiro, independência da nação e destruição dos restos feudais.  

3. Tipo de organização: Centralismo rígido, burocratizado, de raízes stalinistas.  

Evidentemente, essa simplificação não serve, por se tratar, justamente, de uma 

simplificação, entretanto, talvez sirva para que o leitor, através dela, volte-se, quem sabe, ao 

texto do capitulo novamente, para entendê-lo melhor.  

Contudo, prossigamos na história que deve ser contada. 
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 Comitê Central do PCB “Declaração sobre a política do PCB” (Voz operária, Rio de Janeiro, 22-03-1958), op. 

cit. 
99 A situação política e nossas tarefas atuais: resolução do C.C. do PCB (abril de 1957), op. cit., p. 170. 
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Segundo Capítulo:  

Novas experiências de velhas fissuras  
 

 
No Brasil, a história do marxismo desenrolou-se dentro deste “padrão de 
normalidade”. O marxismo, enquanto corrente de pensamento, coexistiu 

quase sempre intimamente ligado a desdobramentos práticos e partidários. 

Durante parte significativa de sua história brasileira, o marxismo teve 
existência simbiótica com o Partido Comunista do Brasil (PCB). Desde 1922 

até, pelo menos, 1956, somente pequenos grupos inspirados em Trotski e 

alguns intelectuais esparsos rivalizavam muito timidamente com o quase 

monopólio marxista do Partido Comunista. A crise aberta no PCB, no ano de 
1956, em consequência da denuncia dos crimes de Stalin efetuada por 

Kruchev no XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética e do 

desenvolvimento político-cultural da sociedade brasileira na década de 1950, 
permite uma ruptura do (quase) monopólio e o surgimento de inúmeros 

polos de irradiação do(s) marxismo(s), cada vez mais plural, no Brasil
100

.  

 

Após a sua derrota na disputa interna do PCUS, Trotsky terminou sendo expulso da 

URSS depois de ter sido acusado de traição. As suas ideias, contudo, iriam frutificar-se em 

outras áreas. 

No Brasil, a oposição ao stalinismo passou a ser formada através de embates no 

interior do PCB já nos anos de 1920 com intima relação com o desenrolar dos debates na III 

I.C. e no PCUS. As críticas e discrepâncias com a direção do PCB (ligada ao stalinismo) 

ganham corpo e organicidade a partir da formação do Grupo Comunista Lênin, e da Liga 

Comunista do Brasil, um núcleo de militantes recém-desligados do PCB, no inicio dos anos 

de 1930
101

. Para estes críticos, o Brasil era entendido “enquanto país capitalista, sem resíduos 

feudais
102

”, o que fez com eles delimitassem outros contornos à revolução social.  

Em janeiro de 1937 é fundado o POL (Partido Operário Leninista), que ao se 

aproximar de dissidentes do PCB, deram origem ao Comitê Pró-Reagrupamento da 

Vanguarda Revolucionária do Brasil. Ainda em agosto daquele ano seria fundado o Partido 

Socialista Revolucionário (PSR)
 103

. 

Durante o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial o PSR foi um dos muitos 

agrupamentos marxistas que sofreram extrema repressão, dificultando a sua organização. 

                                                
100

 RUBIM, Antônio Albino Canelas. Marxismo, cultura e intelectuais no Brasil in: MORAES, João Quartim de 
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Algo que perdurou após o fim da segunda guerra. Já o stalinismo encontrava-se bem mais 

forte, graças ao o sucesso econômico e, primordialmente, bélico da URSS, e a morte de seu 

principal critico internacional: Trotsky. Contudo, apesar da morte do líder bolchevique, sua 

tradição política continuava viva, e apresentava inúmeras análises discordantes ao stalinismo 

sobre a realidade brasileira. De acordo com os estudiosos sobre o trotskismo no Brasil: 

 

[...] os trotskistas entenderam o imbricamento capital nacional / 
internacional. ‘Nós, trotskistas, sustentamos [contra Prestes e o PC] que a 

burguesia nacional, com Simonsen à sua testa, está associada ao 

imperialismo, e que não é possível separar a luta contra o imperialismo da 
luta contra a burguesia nacional’

104
.  

 

É sabido que depois de ser expulso da URSS, Trotsky chegou a morar na América 

Latina, mas especificamente no México, onde traçou análises sobre a realidade latino-

americana que foram assimiladas, de alguma forma, pela nova esquerda brasileira. Foi 

valendo-se da sua conhecida lei de desenvolvimento desigual e combinado, que Trotsky 

constatou que os países latino-americanos, poderiam sim ser pensados enquanto países 

“coloniais” e “semicoloniais”, contudo, dentro de um sistema internacional de relações, que 

determinava que eles não poderiam reproduzir da mesma forma os mesmos estágios das 

revoluções burguesas dos países de capitalismo amadurecido
105

. 

Essa relação combinada de desenvolvimento desigual entre os países “atrasados” e os 

“avançados” fazia com que, nos países atrasados, certos elementos oriundos dos mais 

avançados fossem assimilados por eles e convivessem assim, com outros considerados 

“arcaicos”, próprios, porém, do atrasado de seu desenvolvimento. Assim, relações tipicamente 

capitalistas conviviam, nestes países, com relações primitivas, pré-capitalistas
106

. 

Essa relação determinava quais as classes que deveriam ou não realizar as tarefas 

necessárias para a revolução socialista, e muitas vezes, Trotsky acreditou que o proletariado 

seria o comandante das etapas não mais realizáveis pela burguesia de seus países. Pois, esta 

lei de desenvolvimento embalava a tese da revolução permanente, que produzia as 

constatações de que a burguesia havia deixado há muito tempo de ser uma classe 

revolucionária, e que por sua condição atual conservadora, não podia mais dirigir a Frente de 

uma revolução democrático-burguesa necessária dos países “coloniais” e “semicoloniais”. O 

que fazia com que esta Frente tivesse que ter o proletariado como seu comandante. Que ao 

hegemoniza-la, não deteria apenas nela, e “rumaria para resolver outras tarefas, desta vez anti-

                                                
104

 FERREIRA, op. cit., p.36. Grifos do autor. 
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capitalistas, transformando a revolução inicialmente democrática em socialista, estendendo-a 

a outros países
107

”. 

Foi valendo-se destas teses (a lei de desenvolvimento desigual e combinado e a 

revolução permanente) que Trotsky avaliou boa parte da realidade latino-americana. 

Oferecendo aos seguidores, ensinamentos, que logo assimilado pelos militantes brasileiros, 

traçavam para o país um novo entendimento de sua realidade. 

O capitalismo brasileiro assim entendido, na opinião dos trotskistas, não 
comportava uma revolução democrática. Menos ainda, uma revolução 

democrática no paradigma leniniano, por carência na realidade social 

brasileira das forças sociais necessárias. Mas se caso essa se realizasse, com 
certeza se determinaria no âmbito da socialista, o que imediatamente 

suprimiria sua fase, criando novas condições ao proletariado 

revolucionário
108

. 

 

  Por isso,  

Pode-se afirmar, com alguma correção, que a presença da crítica trotskista na 

realidade brasileira cumpriu com muita propriedade a tarefa de salientar a 
existência de uma alternativa dentro do marxismo, que, ao negar o stalinismo 

e seus efeitos, denotou esforços na construção da credibilidade ao 

movimento revolucionário da classe trabalhadora assalariada
109

. 

 

Contudo, o movimento trotskista passaria por uma ruptura, quando a sua Internacional 

adotou a tática do “entrismo”, influenciada pelo seu secretário-geral, Michel Raptis (“Pablo”), 

que acreditava ser impossível permanecer neutro à bipolarização do mundo na Guerra Fria. 

Sendo necessário então, empreender um “apoio crítico” à URSS entrando nos partidos 

comunistas para, dentro deles, constituir uma “oposição de esquerda” que viabilizasse a 

disputa de seus programas por “dentro”, e assim transformam-se os PC’s em partidos 

verdadeiramente revolucionários, habilitando-os a tornar-se à vanguarda do proletariado.  

Tal posicionamento foi de encontro às convicções políticas de Hermínio Sacchetta, 

principal liderança da seção brasileira da Internacional trotskista, que rompeu com o PSR por 

não concordar com o “entrismo” de Pablo, mas principalmente, por discordar sobre o caráter 

da URSS assumida pelo movimento trotskista
110

.  

                                                
107 KAREPOVS; MARQUES NETO, op. cit., p.120. 
108 FERREIRA, op. cit., p.53. 
109 Ibidem. 
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Desta forma, desiludido com a posição política da sua Internacional, Hermínio 

Sacchetta não só afastou-se do PSR, como do trotskismo
111

. Formaria alguns anos depois, ao 

lado de outros companheiros, a Liga Socialista Independente (LSI), que surgiria em 

contraposição à tentativa de reorganização dos trotskistas brasileiros emplacado pela fundação 

do Partido Operário Revolucionário (POR).  

É Moniz Bandeira, sobrinho de um famoso trotskista do Rio de Janeiro, Edmundo 

Moniz (ex-militante do PSR), que relata um pouco sobre este momento, quando,   

Manuel procurou Edmundo Moniz, em cujo apartamento eu morava, eu vim 

com ele a São Paulo, onde então me reuni com Crispim, os irmãos Fausto 
(Boris, Rui e um outro). Mas nem eu nem Saccheta nem Alberto Luiz [da 

Rocha Barros] aceitávamos a conceituação da URSS como estado operário 

degenerado, nem as posições que considerávamos muito sectárias dessa 
pessoa. E por isso decidimos criar a Liga Socialista Independente. (eu 

escrevi o programa e Alberto Luiz os estatutos)
112

.  
    

Assim sendo, a LSI foi formada em 1956 por um grupo de militantes em busca de uma 

nova organização, ao mesmo tempo revolucionária, marxista e anti-stalinista. Muitos destes 

militantes eram (re)egressos, ou mantinha intima relação com o trotskismo. Faziam parte dela: 

o velho militante comunista Hermínio Sachetta, sem dúvidas o mais experiente do grupo; 

Moniz Bandeira, sobrinho de Edmundo Moniz, militante trotskista; e, fundamentalmente 

alunos da USP, como Alberto da Rocha Barros, estudante de física e filho de um dos 

fundadores do PSR: Alberto Moniz da Rocha Barros; os irmãos Sader (Eder e Emir), 

                                                                                                                                                   
degenerescência desnecessária ao qual Stalin levara a União Soviética, fruto de uma forma equivocada de 

“enfrentar problemas de direção política da sociedade soviética atrasada”. Contudo, a degenerescência não 

promovera uma mudança na base econômica socialista gerada pela revolução de 1917. Partindo do principio de 

que a estrutura socioeconômica da URSS mantinha ainda condições socialistas, e de que o que havia era uma 

simples contradição entre a estrutura socialista e superestrutura política degenerada, Trotsky defenderá a posição 

de que a burocracia na URSS não havia se tornado uma classe, o que se assim o fosse, forçá-lo-ia a caracteriza-la 

ainda enquanto uma sociedade dividida em classes. Não. Para Trotsky, a burocracia tinha, sem dúvidas, roubada 

politicamente o proletariado, entretanto não poderia ser considerada uma classe dominante já que não possuía os 

títulos de propriedade, que são a única sobre a qual se fundamenta a dominação de classe. Acreditava que a 

burocracia era sempre um instrumento administrativo e nunca poderia ser pensada enquanto classe. Gozava de 

inúmeros privilégios por ser administradora do poder do Estado, mas não detinha as forças produtivas de forma 
privada, o que a impedia de pensa-la enquanto uma classe, tipo a burguesia. A burocracia traia a revolução, mas 

ainda não havia modificado “o sistema de relações sociais que brotou da revolução” de 1917. A revolução 

deveria ser então estritamente política, sem necessidade de uma mudança estrutural (social). Mas via esta 

situação da URSS como um momento de transição para o socialismo, emperrado de burocratismo, é evidente. 

Assim, esta situação fazia de Stálin: chefe máximo, cultuado por necessidade da burocracia que precisava de um 

juiz supremo inviolável. Esta é a tese que caracteriza a URSS de “Estado operário degenerado”, assumida pela 

IV Internacional (TROTSKY, Leon. A Revolução Traída, Global Editora, Brasil, 1980). Sacchetta, contrário esta 

tese, discordava de que a URSS poderia ser pensada enquanto um país socialista, já que mantinha a exploração 

do trabalho, e a produção não era dirigida aos seus produtores, condições essenciais para se pensar uma estrutura 

socialista. Assim, defendia a tese que caracterizava a URSS enquanto “capitalismo de Estado”, haja vista o fato 

de que os meios de produção, assim como os produtos frutos do trabalho, pertenciam ao Estado.  
111 Sacchetta continuou contribuindo temporariamente com o Partido Operário Revolucionário (POR) a nova 
agrupação trotskista brasileira, surgida logo após a dissolução do PSR. 
112

 Depoimento de Luiz Alberto Moniz Bandeira, em COGGIOLA Oswaldo. “O Trotskismo no Brasil (1928-

64)”. In: MAZZEO, Antônio Carlos; LAGOA, Maria Izabel (org’s). Corações Vermelhos. Os comunistas 

brasileiros no século XX. São Paulo: Cortez, 2003, p. 266. 



43 

 

sobrinhos do sociólogo Azis Simão que manteve relações políticas com o trotskismo; e 

Michael Löwy e Gabriel Cohn; além de Paul Singer e, Mauricio Tragtenberg (também ex-

militante do PSR) – que saíram tempos depois ao assumirem uma postura mais moderada, 

afirmou Moniz Bandeira
113

.  

Assim sendo, ao ser formado por militantes que de alguma forma compartilhavam de 

uma tradição marxista como o trotskismo, a LSI seria mais uma organização que surgiria, 

também enquanto oposição ao Partido Comunista do Brasil. 

A LSI possui uma história impar na esquerda brasileira. Formulou uma orientação 

política que ia categoricamente a contrapelo dos lugares comuns da esquerda brasileira da 

época. Pois, recusou o populismo, o nacionalismo, a ideologia do desenvolvimento e a 

política das reformas, insistindo na necessidade de uma orientação classista, internacionalista, 

revolucionária, e socialista. Além disso, apesar das relações de seus militantes com o 

trotskismo, Michael Löwy fala sobre a LSI enquanto uma organização luxemburguista, pois 

criticava a forma de organização revolucionária leninista inscrita no ilustre Que Fazer?, visto 

pelos fundadores da LSI como precursora natural da autoritária forma de organização 

empreitada pelo stalinismo.  

 

Lenin era visto como um personagem autoritário, que tinha sido criticado 

por Rosa Luxemburgo pelo viés autoritário que tinha dado ao movimento 

revolucionário, e como o responsável, até certo ponto, pelo que aconteceu 
depois na União Soviética. Dentro da minha formação política, que era 

luxemburguista estrita, o leninismo era visto como algo pelo menos 

ambivalente e criticável. E o Trotski era criticado por ser leninista. Embora 
vários dos companheiros com os quais estávamos ligados fossem de origem 

trotskista, como o Sacchetta, havíamos chegado a um balanço crítico em 

relação a Trotski
114

. 

 
 

Em seu conhecido livro sobre a luta comunista no Brasil, o historiador Jacob Gorender 

chega a citar um documento escrito por Sacchetta, provavelmente na década de 1950, – 

“Relatório Sobre Questões da Política Organizatória no Domínio Socialista” – onde o autor 

enfatiza o fracasso do trotskismo apontando como contribuição válida àquela tradição apenas 

a crítica ao stalinismo, e de acordo com Gorender, o mesmo texto ainda propunha, “a 

formação de um partido marxista democrático, na linha de Rosa Luxemburgo
115

”. 
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Sobre Sacchetta, Löwy afirmou que ele “Tinha em sua casa um retrato de Trotsky, que 

nos mostrava com um comentário que resumia tudo: ‘Apesar de bolchevique, foi um grande 

homem!
116

”. 

Moniz Bandeira também confirma a inclinação luxemburguista da LSI, ao afirmar em 

entrevista, anos depois da sua fundação, que: “essa Liga Socialista que nós fundamos era mais 

luxemburguista
117

”. Já Löwy, ao falar sobre seu relacionamento com a Liga Socialista 

Independente e seus militantes, enfatiza ainda mais a postura luxemburguista empregada pela 

Organização.   

A LSI nunca passou de um grupo de 20 pessoas (no máximo), que publicava 

um pequeno jornal, Ação Socialista. A maioria dos membros eram jovens 

estudantes. O único operário era um sapateiro de origem anarquista. O que 
nos reunia era, antes de tudo, o culto a Rosa Luxemburgo: Desiludido do 

bolchevismo, Sacchetta via no marxismo luxemburguista a verdadeira 

resposta ao eterno problema do movimento operário – a síntese efetiva entre 
revolução e democracia, socialismo e liberdade. (…). O retrato de Rosa 

Luxemburgo era a única decoração no austero quartinho da Brigadeiro 

Luiz Antônio que servia de sede à “Liga”
118

.  

 

Parece estar claro até aqui, que os ex-militantes da LSI reivindicam em suas memórias 

a herança política de Rosa Luxemburgo, para defenderem a democracia e liberdade do 

socialismo. Contudo, mesmo que a figura de Rosa apareça como representação chave para a 

fundamentação das críticas destes militantes ao regime soviético, com a tentativa de se 

diferenciar das posições práticas dos “revolucionários russos”, protagonistas diretos de um 

regime bolchevique que havia levado ao stalinismo, parece-me exagerada a ênfase de algumas 

expressões destas memórias.  

A repulsa de seus militantes à ideologia stalinista, pensamento dominante no campo da 

esquerda marxista da época, tornou-se a força inicial que levou os fundadores da LSI a uma 

aproximação as críticas trotskistas. Porém, a imagem de Trotsky, de bolchevique, ligada, 

inevitavelmente, à URSS, levou os militantes da LSI a livrarem-se da sua imagem, levando-os 

a outras paragens como justificativa. Rosa Luxemburgo foi nome fácil de atração destes, por 

ter sido ela, crítica do próprio Lênin. O destaque atribuído por Rosa à democracia e liberdade 

fez, para estes militantes, a contraposição ao autoritarismo e anti-humanismo bolchevique, 

tendo sido ela justamente crítica da falta de democracia na Rússia ainda na década de 1910
119

. 

Foi isto que a tornou fascinante para estes militantes, sendo a teórica responsável pela 
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expressão dos sentimentos anti-bolchevistas esboçados por eles. Contudo, deve-se imaginar 

que, talvez, tal sentimento possa ter crescido com o decorrer dos acontecimentos posteriores 

no comunismo mundial, fazendo com que as memórias destes militantes passassem a pincelar 

as menções a Rosa Luxemburgo com novas cores, deixando-as mais efusivas.     

Realmente, os militantes da LSI tentavam fugir de certo enrijecimento bolchevique na 

sua forma organizativa, dando ênfase ao que chamaram de “democracia interna
120

”. 

Enfatizavam a substituição constante dos secretários através do impedimento da reeleição 

para os mesmos cargos, para que fosse garantida assim, a rotatividade dos secretários dos 

organismos superiores. Desta forma, ao enfatizarem tanto a liberdade partidária, criticando, 

por exemplo, os partidos comunistas ligados ao PCUS que mesmo depois do XX congresso e 

da denúncia do culto a personalidade continuavam estruturados através de formas 

organizatórias autoritárias
121

, pretendiam, talvez, reforçar certo luxemburguismo. Já que a 

própria Rosa polemizou em vida com Lênin sobre a questão que envolvia o tipo de 

organização de que necessitava a classe proletária, enfatizando justamente a liberdade das 

massas e atacando o que acreditava se tratar do ultra-centralismo do partido proposto pelo 

líder russo.  

Entretanto, quando partiram para a análise da realidade brasileira, se aproveitam de 

inúmeros resultados antes expostos por Trotsky, valendo-se também de alguns conceitos 

trotskistas. No caso do Brasil, reconheceram o atraso econômico do país que aparentam ainda 

ser um país semi-colonial, com o latifundiário forte que explorava a terra e o trabalho de 

forma primitiva, causando uma superexploração do trabalhador, quase que com a manutenção 

de trabalhos servis. Afirmavam que o Brasil ainda não se libertou do imperialismo o que fazia 

com que a burguesia nacional assumisse uma postura de dependência a este. Porém, 

acreditavam que, 

 

A solução dêsses dois problemas – o agrário e a sujeição ao imperialismo 

– que, històricamente, deveria ter sido encontrada pela própria 

burguesia nacional, hoje, dada a fraqueza e a integração desta nos 

interêsses gerais da economia capitalista, constitui missão histórica da 

classe operaria e dos trabalhadores em geral. Essas tarefas históricas, de 
caráter burguês, ainda não realizadas, serão resolvidas pelos trabalhadores 

em um processo único e entrelaçado com seus objetivos socialistas. Os 

passos iniciais dêste processo serão dados ao concretizar-se a unidade de 

ação entre o proletariado urbano e rural
122

. 
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Assim, “a solução meramente nacionalista é inteiramente insuficiente para solucionar 

o problema da libertação nacional e do desenvolvimento democrático-socialista nos países 

retardatários do mundo
123

”. 

A LSI reconhece enquanto um dos problemas fundamentais brasileiros a sua sujeição 

ao imperialismo. Entretanto, diferentemente do PCB relaciona o imperialismo com a 

burguesia nacional, pois o imperialismo com seus empréstimos, incentivos, ou mesmo através 

de intervenções militares, contribui para que a burguesia nacional daqueles países, que são 

incapazes e fracas, se mantenha no governo. Assim, “Ao mesmo tempo que concede êsse 

amparo às burguesias das regiões subdesenvolvidas, o Imperialismo arranca para si, através 

dessas mesmas burguesias, largas parcelas das rendas nacionais
124

”.  

Diante disso, a LSI arremata: “As veleidades de independência das burguesias 

nacionais não são, na prática, senão esfarrapadas cortinas demagógicas velando tôda sorte de 

acordos entre o Imperialismo e seus aliados ou agentes crioulos nos países 

subdesenvolvidos
125

”. 

Mesmo que a LSI escolhesse não se alinhar com qualquer organização nacional ou 

internacional, defendiam a internacionalização dos objetivos da classe trabalhadora
126

. Além 

da sua independência, indo de encontro assim, à proposta de aliança com a burguesia nacional 

“progressista” defendida pelo PCB, reconhecia que o Brasil era um país atrasado, 

semicolonial, ainda explorado pelo imperialismo, que não tinha passado por uma necessária 

reforma agrária. O que causava sérios problemas práticos, já que o trabalho no campo era 

mais explorador e atrasado em comparação com o industrializado.  

Entretanto, não creditava à burguesia nacional a capacidade necessária para cumprir 

este papel, já que ela estava cada vez mais ligada com a economia internacional, com o 

imperialismo. Esta se apresentava então, como missão única do proletariado, que faria isto em 

conjunção com sua perspectiva socialista. E “Os passos inicias deste processo serão dados ao 

concretizar-se a unidade de ação entre o proletariado urbano e rural
127

”, discordando então, da 

política hegemônica de revolução democrático-burguesa, empreitada pelo PCB, e deixando-a 

próximas das análises de Trotsky tecidas sobre a realidade latino-americana.  

Assim, adentrando nas formulações sobre a realidade brasileira, percebem-se muitas 
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proximidades da LSI ainda com o trotskismo. Aliás, há autores que defendem que as 

formulações teórico-programáticas da LSI eram inegavelmente, influenciadas pelo 

pensamento desta tradição
128

. Isso por afirmarem que a burguesia industrial se combinava 

com a agrária sob as determinações de uma burguesia financeira e internacional, e que 

necessitavam então, de um Estado na reprodução do seu capital, e de uma política 

bonapartista frente aos momentos sociais e políticos, para que assim, dessem um freio nas 

ações mais radicais do proletariado
129

. 

Para a LSI, o Brasil não teria criado ainda um ambiente democrático-burguês em sua 

sociedade, por ainda estar preso a uma estrutura econômica marcada pelo domínio da grande 

propriedade no campo, com os seus milhares de trabalhadores assalariados em condições 

miseráveis, sobre o domínio da grande indústria e do comércio nos centros urbanos, que 

monopolizavam o controle dos meios de produção
130

. Assim, para a LSI eram compreensíveis 

as dificuldades que surgiam na realização de um trabalho de conscientização revolucionária 

dos trabalhadores. O sistema de repressão e de manipulação dos sindicatos imposto pela 

classe dominante brasileira determinava a tonalidade da vida política do país, fazendo com 

que os tempos de ditadura fossem mais longos e a democracia liberal-burguesa aparecesse 

como momentos fortuitos que não encontravam forma de se assegurarem na sociedade 

civil
131

.  

Assim, seguindo passos já antes dados por Trotsky, a LSI passava a pensar a política 

brasileira através do conceito de bonapartismo
132

. Ao analisar a proximidade das futuras 

eleições de 1960, a LSI crítica os dois possíveis candidatos por não possuírem compromissos 

partidários nem plataforma definida, o que apontava um perigo eminente de qualquer um dos 

dois vencendo, “evoluírem” para o bonapartismo, “isto é, para o poder unipessoal, 

supostamente acima das classes
133

”, colocando em risco a frágil democracia brasileira. Assim 

reconhecia pouca diferença ideológica entre os dois candidatos, seus partidos e apoiadores, 

talvez sendo Jânio mais demagogo e propenso a uma política imperialista. Porém, mesmo 
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reconhecendo que o Marechal Lott vestia a bandeira nacionalista, eram seus severos críticos. 

Pois este, como um bom militar, possuía um passado torpe de defesa do Estado opressor, 

havia colaborado com a repressão monstruosa aos trabalhadores no governo Artur Bernardes, 

e no Estado Novo varguista. Assim, a LSI, aponta como vergonhoso o apoio do PCB a este 

candidato conservador e declarado anti-comunista. Afirmando, de forma irônica que, “Sem 

dúvida, Prestes e o Estado-Maior do PCB, cumprindo o destino de mulher de soldado que 

gosta de apanhar, apesar de repelidos, desde já, por Lott, anticomunista declarado, que nada 

quer com eles, vão tentar, a todo custo, arrastar os trabalhadores para o rebanho eleitoral do 

ministro da Guerra, enfeitando este com inexistentes virtudes democráticas e 

antiimperialistas
134

”.  

Isto pode denotar uma aproximação com o trotskismo, pois, como foi exposto acima, 

Trotsky chegou a produzir análises políticas que na maioria das vezes valia-se largamente do 

conceito de bonapartismo quando tratava da América Latina. Pensava Trotsky que, como os 

países latino-americanos eram países “atrasados”, “semicoloniais”, eles tendiam a assumir 

características bonapartistas, dado o atraso da consciência de suas classes (a burguesia 

nacional, o proletariado, o camponês). Assim, “O governo dos países atrasados, sejam 

coloniais ou semicoloniais, assume em geral um caráter bonapartista ou semi-bonapartista
135

”. 

Esses regimes de formas bonapartistas (ou semibonapartista, como queiram) foram 

averiguados e atestados pelo próprio Trotsky, que não apenas analisou o governo de Cadérnas 

no México, como o governo varguista no Brasil. Trotsky percebeu que a burguesia nacional 

ao se apoderar do Estado, usava-o como forma de proteger-se não só da classe operária em 

crescimento vertiginoso na América, principalmente no Brasil, como do imperialismo. Assim, 

por esta pressão, estes governos estatizavam, por exemplo, os sindicatos dos trabalhadores, 

tentando com isso barrar o avanço revolucionário dessa força operária, mas também 

conquistar mais força perante o imperialismo, dada a adesão dos trabalhadores. Isto tudo 

causava certa liberdade em relação ao imperialismo. Era assim que operavam então as lutas 

nacionalistas financiadas pelo Estado apossado da burguesia nacional, e do apoio maciço do 

proletariado e dos partidos que pretendiam representá-los. Ao fim faziam o jogo do 

bonapartismo. Tal análise, inevitavelmente, ia contra a assimilação nacionalista, reformista e 

assim burguesa dos partidos comunistas ligados à ideologia stalinista.  

É assim que a LSI atacava os “nacionais-reformistas-stalinistas” e nacionalistas de 

todas as matrizes por apoiar um desenvolvimento comandado por uma burguesia nacional 
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“progressista” submissa ao capital externo. Em um dos editoriais de seu jornal, a LSI, 

apresenta dados do primeiro ano de governo de JK até 1957 onde demonstra o aumento da 

entrada de capitais estrangeiros. Um aumento de “quatrocentos e trinta e três por cento!
136

”. 

Mesmo concordando que o Brasil ainda era um país “semicolonial”, e que havia sim uma 

contradição entre a burguesia nacional e o imperialismo, a LSI sabia que esta mesma 

burguesia brasileira possuía sócios estrangeiros, sendo assim um mito este desenvolvimento 

nacional em que acreditavam os marxistas ligados ao PCB.   

Diante disso, contra a “Frente-única burguesa” proposta pelos apoiadores do golpe 

bonapartista de Lott, ou de outros “cartolas burgueses”, opunha-se a “FRENTE-ÚNICA DAS 

ORGANIZAÇÕES OPERÁRIAS POLITICAS SINDICAIS contra a exploração capitalista e 

qualquer tipo de golpe
137

”. Novamente apelava para a independência da classe frente ao 

capitalismo, em busca da sua superação. Em busca do socialismo.  

Porém, a LSI, que se restringiu a existir principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, 

nos meios estudantis e intelectuais, e editavam um jornal que tinha “pouca audiência e 

pouquíssima influência
138

”, o Ação Socialista (antigo jornal do Partido Socialista Brasileiro). 

Mesmo que com pretensões de “tornar-se uma das mais altas formas de organização 

classista
139

”, não durou muito. E padeceu ainda em 1960, quando parte de seus militantes 

(Moniz Bandeira, Michael Löwy, Eder e Emir Sader) a deixaram para “participar da 

unificação de várias correntes marxistas em uma nova organização, mais ampla e audaciosa: a 

POLOP
140

”.  

Moniz Bandeira que à época estava na LSI, mantinha contato com Erich Czaczkes, 

conhecido no Brasil como Eric Sachs. Importante figura para se entender a fundação da 

POLOP, Eric (ou Érico, como ficaria mais conhecido nos anos da POLOP) seria um dos 

principais teóricos da organização que começava a nascer com esta aproximação.  

Eric Sachs nasceu em 1922 em Viena. Antes de chegar ao Brasil, viveu na URSS, 

onde acabou sendo expulso ainda nos anos de 1930 devido aos expurgos do stalinismo, e na 

Alemanha, onde fugiu devido ás perseguições do Estado nazista. Chegaria ao Brasil em 
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1939
141

. Em solo brasileiro trabalhou como litógrafo, até fins dos anos de 1940, pois, após 

dominar a língua portuguesa, transferiu-se para o trabalho na imprensa. Eric participaria do 

Grupo Radical de Ação Popular (Grap), que fundado em 1942, tinha entre seus militantes: 

Antônio Candido, Germinal Feijó, Paulo Zingg, Antônio Costa Correia e Paulo Emilio Sales 

Gomes.  

Em entrevista concedida á José Pedro Renzi e Adalberto Vilela da Cruz em 1992, 

Antônio Candido fala sobre o Grap:  

 

Quem vê pensa que era um aguerrido punhado de conspiradores e 

agitadores, mas na verdade apenas nos reuníamos aos domingos para discutir 
teoria política, analisar a situação, produzir documentos para nos esclarecer, 

além de participar de algumas ações contra o governo ditatorial
142

.  

 

Antônio Cândido chegou a dizer que “No extremo [do Grap] estava Eric Czaskes 

marxista ortodoxo e ferrenhamente internacionalista
143

”. Ao falar sobre sua relação com Eric, 

chegou a admitir ter editado “[...] um jornalzinho chamado Política Operária, e pelo nome já 

se vê a liderança do Eric
144

”, tendo como objetivo “agitar o Sindicato dos Gráficos
145

”.  

Antônio Cândido afirmou ter sido um dos fundadores da União Democrática Socialista 

(UDS), pontuando que “[...] Eric não entrou, ficou sapeando. Ele era leninista, revolucionário 

mesmo!
146

”. Eric tornou-se membro do PSB entre 1957 e 1958, seção Rio de Janeiro, e 

mesmo não tendo sido “membro efetivo do PSB, sempre esteve na periferia do partido em 

busca de espaço politico
147

”, onde perpetrava seus debates e construía relações políticas. 

Eric Sachs foi uma figura importante dentro da POLOP, por ser um militante mais 

velho, que possuía experiência de uma vivência revolucionária na Europa, sendo assim 

portador de outra experiência educativa dentro do marxismo, construindo um pensamento 

sólido. Trouxe consigo os ensinamentos e experiência da escola alemã de marxismo 

revolucionário. De acordo com o ex-militante da POLOP, Otavino Alves, “O Eric trouxe uma 

terceira visão marxista, além da trotskista e da stalinista. Colocava Rosa Luxemburgo como 
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porta-voz dessa nova concepção. Ele sempre valorizou a formação teórica do militante
148

”. 

Eric trazia consigo na verdade, muito mais referências teóricas. Muitas incomuns para os 

marxistas brasileiros da época. Ajudou assim na divulgação dos pensamentos de militantes 

ligados à Oposição Comunista alemã (KPD-O) (ao grupo Arbeiterpolitk – Política Operária 

em português), no Brasil. Entre os mais conhecidos figuravam, Heinrich Brandler e August 

Tallheimer. Eric foi sem dúvidas um dos sujeitos importantes para formação de um marxismo 

peculiar no Brasil. Possuiu muitos pseudônimos, graças à sua militância em situação de 

clandestinidade, entre alguns estão: Eurico Mendes, Ernesto Martins, Eurico Linhares. 

Adotando, Eric (ou Érico) Sachs, como seu nome, depois de sua naturalização
149

.   
 

[...] conheci como ‘o severo militante’, uma figura muito importante, ajudou 
a galvanizar, foi uma conjugação de referência que permitiu trazer a tona 

coisas que o movimento de esquerda, digamos assim, convencional num país 

como o Brasil não traria. [...] e o Eric me dava esta impressão de ser formado 

na mais dura escola da militância, inclusive da militância clandestina, ele era 

a figura do clandestino, discreto, usava nome de guerra, isso era 

incomum aqui
150

. 

 

Após os primeiros contatos entre Moniz Bandeira e Eric Sachs, surgiu ao fim dos anos 

de 1950, no cenário nacional, a Revista Movimento Socialista, que teve Moniz Bandeira como 

diretor, e Eric Sachs como um de seus principais contribuintes. Como é relatada abaixo.   

 

[...] criamos a revista Movimento Socialista, da qual fui diretor com o nome 

de Luiz Alberto Dias Lima (meu nome completo é Luiz Alberto Dias Lima 

de Vianna Moniz Bandeira). Saíram só dois números. Essa revista está na 

raiz do que foi a POLOP, ali você vê porque surgiu a POLOP. Então nós 
queríamos criar um partido de quadros que pudesse codificar esta orientação 

da política
151

. 

 

A Revista Movimento Socialista, foi um periódico de apenas duas publicações, mas 

que se tornou a peça fundamental para a junção de inúmeros intelectuais e militantes de 

esquerda contrários ao reformismo, ao nacionalismo e, à ideologia do desenvolvimentismo, 

que futuramente apareceriam organizadas na forma-partido.  

A revista pretendia divulgar, debater e propagar o marxismo em busca da 

conscientização de outros militantes a uma nova proposta de ação. Ao reunir inúmeras 

análises e, autores distintos, a revista criou um espaço democrático que privilegiou a 
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pluralidade, acentuando debates, que insistiam na necessidade de amplas discussões que o 

momento exigia. A Movimento Socialista nasceu com o intuito de ocupar determinado espaço 

dentro do campo marxista, indo em busca da tentativa de formar um grupo com vasta riqueza 

de debates e objetivos em comum, entre eles, o principal: a construção de uma alternativa 

socialista para o Brasil.  

Na revista foram debatidos e publicados textos de diversos autores anti-stalinistas, 

apareceram em suas páginas textos dos “renegados” do stalinismo, Rosa Luxemburgo e 

August Talheimer
152

. Também uma entrevista com o anti-stalinista Isaac Deutscher que 

tratava sobre a “tragédia do comunismo polonês”. O entrevistado que havia sido expulso do 

partido comunista por atividades trotskistas, fazia um balanço da história do partido 

enfatizando as desventuras com o stalinismo. A justificativa oferecida pela revista para 

publicação da longa entrevista era dada pela importância da política internacional marxista 

contra o stalinismo. Além disso, foram publicados pela revista, textos teóricos, como o 

“Socialismo contra mitologia” de Wladislaw Bienskoswki, e poesia de Adam Wazyt, contra o 

stalinismo, ambos publicados pelo Estado da Polônia, local onde se “mais progrediu no 

caminho da desestalinização
153

”. E textos sobre a “A guerra civil na Espanha” de B.D. Wolff 

e “A natureza da revolução espanhola” de Andres Nin, que defendiam o aspecto socialista da 

luta na Espanha criticando a “traição” do partido stalinista no processo revolucionário, que 

apoiavam a democracia representativa liberal com argumento de unir forças contra o 

fascismo. A revista ainda fez a propaganda dos lançamentos de livros de outros “renegados”: 

como “A tragédia da Hungria” de Imre Nagy e “O caminho (socialista) da Iugoslávia” de 

Josip Tito.    

Desta forma, com a crítica à matriz stalinista, a Revista Movimento Socialista se 

especializou em traçar críticas às concepções dominantes da esquerda na época, construindo 

novas análises que propiciavam a construção de um caminho alternativo a tudo que estava 

sendo feito até então pela esquerda brasileira.  
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Alguns textos criticavam o nacionalismo, ao apresentar teses que defendiam que o 

Brasil havia passado por sua revolução burguesa industrial a partir de 1930 com Vargas, e já 

possuía a época três milhões de proletários, sendo um país que criava “cêrca [sic] de meio 

milhão de novos emprêgos [sic] [...], dos quais grande parte na indústria
154

”. Além de que, 

mantinha “uma população trabalhadora do campo de mais de 10 milhões, da qual boa parte é 

constituída por um proletariado rural, prestes a se fazer presente na vida política do país
155

”. 

Assim defendia-se a tese de que o Brasil já era um país capitalista. “Subdesenvolvidos [...] em 

relação a regiões bem determinadas, de um capitalismo mais antigo. [Porém] Em relação à 

grande maioria da humanidade e da população da própria América Latina, já [era] um país 

economicamente desenvolvido nos padrões do modo de produção capitalista
156

”. 

Desta forma, alguns autores que tiveram seus textos publicados na revista acreditavam 

que,  

[...] o tão decantado desenvolvimento é, na realidade, um 

subdesenvolvimento progressivo em que ficamos cada vez mais atrasados 

em relação aos países adiantados. A burguesia brasileira, apesar de suas 
reivindicações de liderança nacional, na realidade, permanece débil e 

dependente da burguesia imperialista americana. Aceitar sua direção é atar a 

sociedade brasileira, pés e mãos, na sua luta nacional contra o domínio 
imperialista

157
. 

 

Já que, 

 
O nacionalismo, como sempre acontece, tornou-se um instrumento de 
política internacional sem o menor vínculo com os interêsses reais da classe 

trabalhadora. Não existe um nacionalismo mais anti-nacional do que o 

nacionalismo oficial de direita e da esquerda. A campanha contra o 
‘entreguismo’ teve e tem o seu lado positivo; o de se evitar um saque nas 

riquezas nacionais sem o menor controle do governo e do povo. Mas não 

devemos cair no lado oposto, dando elementos para alargar, entre nós, as 
forças nacionais da contra-revolução

158
. 

 

Em texto sobre o “marxismo e apologética nacionalista”, Eurico Mendes (um dos 

pseudônimos de Eric Sachs) mergulhava em textos e debates dentro do marxismo clássico, de 

onde, através de Marx, Engels, Lênin, e Rosa, debatia a questão do nacionalismo no 

marxismo, sua relação com a classe operária, e a revolução socialista, de caráter 

necessariamente internacionalista. Demonstrava como os resultados dos debates da II 

                                                
154 MENDES, Eurico. Marxismo ou Apologética Nacionalista. Revista Movimento Socialista, nº 1. Rio de 
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155 Idem. 
156 Idem. 
157 THOMÁS, Agripino Soares. Verso e reverso do desenvolvimento. Revista Movimento Socialista nº 1. Rio de 

Janeiro. Editorial. Ano I. 1º de julho de 1959, p.31. 
158 VIDAL, Luiz. A revolução brasileira. Revista Movimento Socialista nº 1. Rio de Janeiro. Editorial. Ano I. 1º 

de julho de 1959, p.37. 
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internacional sobre a questão foram transformados na revisão stalinista que chegou aos PC’s 

dos países do mundo inteiro. 

Citando Marx e Engels no Manifesto comunista, o autor defende o nacionalismo da 

classe, enquanto a forma nacional da luta proletária, entretanto, salienta a necessidade de uma 

ação internacionalista, pois, a “forma nacional da luta proletária, nos primeiros tempos, à qual 

o ‘Manifesto’ se refere, é o terreno histórico que o proletariado encontrou quando surgiu no 

cenário social e político
159

”. Na verdade, são as desigualdades do desenvolvimento dos 

diferentes países, “que condicionam as particularidades da luta de classe em cada nação. 

Desde o início, entretanto, há um objetivo comum: a derrubada da própria burguesia
160

”. 

 Com isso, os autores da revista parecem concordar que, 
 
 

Só um ingênuo ignora a presença das forças nacionalistas burguesas. Mas é 
preciso acrescentar que só um renegado ignora, omite, sufoca e combate as 

posições próprias especificas, de classe, dos trabalhadores, sob o pretexto 

refinadamente falso de que é preciso subordinar todas as esferas da luta de 
classe em holocausto a uma aliança com a burguesia, numa justificação 

teórica do pior dos reboquismos. A essa ‘ingenuidade’ nos recusamos nós, 

de ‘Movimento Socialista’. Em meu artigo ‘Verso e reverso do 
desenvolvimento’, assinalei: ‘A burguesia industrial representa um papel 

importante no desmascaramento do imperialismo, o que é útil e positivo, 

necessitando do melhor apoio. Existe ai a necessidade de uma aliança, 

nunca de uma adesão. O inimigo é comum, mas os objetivos não são 

comuns. A aliança pressupõe a consciência das contradições internas, a 

preservação dos interesses de classe do proletariado. A adesão 

pressupõe a negação da contradição interna absorvida (ou subordinada) 

aos interesses ‘da nação em desenvolvimento’ e tomada em seu 

conjunto. Aí ou se afirma ou se renuncia ao marxismo’
161

. 

  

É evidente que boa parte destas críticas que tratam do nacionalismo, revisionismo, 

reformismo, reboquismo, etc., eram direcionados a um partido em especial. Foram publicados 

textos em demasia que criticavam o PCB, sua concepção de revolução e tática revolucionária.   

Acreditavam que o PCB promovia lutas reboquistas (porque “faz do movimento 

operário um mero apêndice dos patrões”), revisionistas (porque vai de encontro aos 

ensinamentos do marxismo dos interesses de educar, organizar e assim transformar a classe 

operária em uma força independente), e economicistas (porque “esconde subrepticiamente os 

interesses e objetivos políticos próprios da classe operária, reduzindo-a à luta ‘econômica’”, 

pior, inclusive, do que a tendência condenada por Lênin, pois não se trata “nem de 
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reivindicações próprias, mas dos patrões, sob a máscara ‘operária’”)
162

.  

Outro texto de Eric Sachs, assinado como Eurico Mendes, fazia um balanço da história 

do PCB até a declaração de março de 1958, e atacava o seu líder máximo, Luís Carlos 

Prestes
163

. Para Eric, Prestes em sua carreira de “líder proletário” nunca havia agido como 

marxista, e que as suas mudanças extremadas de posição eram desconfiáveis.  

Lembrava que “a ‘nova linha’ não [era] tão inédita como seus autores pretendem fazer 

crer”. Lembra-se assim da proposta de “União Nacional” a partir de 1945, defendida pelo 

PCB, período histórico em que Prestes fez apelos para que os trabalhadores desistissem das 

greves e “apertassem os cintos”. E através de textos dos clássicos do marxismo 

(primordialmente Marx e Lênin), Eric Sachs atacava a “nova linha” pecebista e sua aliança 

com a burguesia. Concordava com a aliança, mas sem subordinar a classe operária à 

burguesia e sem deixar de entender os objetivos distintos dos que compõem tal união. Ao 

travar mais uma vez suas críticas à aliança com a burguesia, apontava que elas eram sim 

necessárias, mas, com grupos que estavam dispostos a fazer à revolução, ou seja, alianças 

com o trabalhador agrícola, com as ligas camponesas
164

, para levar a possibilidade de leis 

trabalhistas no campo, como passo importante para uma revolução socialista, e não com os 

burgueses, mesmo que nacionalistas. Começa a nascer a proposta de aliança dos trabalhadores 

rurais e urbanos. Não que estas classes antagônicas (proletariado e burguesia) não tenham 

inimigos em comum, não sejam os dois antiimperialistas, mas possuem objetivos distintos e 

conflitantes neste enfretamento antiimperialista. E isso não poderia ser desconsiderado em 

nenhum momento. O que acontece com a união de todas as forças nacionais contra o 

imperialismo como propunha o PCB era que “o proletariado combate o imperialismo numa 

guerra sem trégua, a burguesia o combate o colabora com êle ao mesmo tempo
165

”. 

Fazia questão de salientar que refutava as teses pecebistas através do texto dos 

clássicos marxistas, não para exigir que o PCB os copiasse, mas para rebater o dogmatismo 
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pecebista que se utilizava de citações dos clássicos para justificar sua estratégia política, pois 

sabia que, “Não há dois momentos idênticos na história do movimento operário, nem no 

espaço e nem no tempo. Tôda fase de luta exige uma tática determinada que depende de 

condições e circunstâncias muito concretas
166

.” 

Ao afirmar que a revolução não é ainda socialista, o PCB justificava a sua total 

renúncia à luta de caráter socialista. Por isso, para “Prestes o movimento independente do 

proletariado ficará sempre para as calendas gregas
167

”. 

Agripino Thomás também tomava Prestes enquanto figura primordial de crítica, o 

acusava de compactuar com a política nacionalista, de conciliação com a burguesia, ceifando 

a consciência de classe do operário. Traia o proletariado e a revolução socialista, pois 

entregava a classe inerme à exploração capitalista, desorganizando-a em prol de uma 

promessa futura. Ironizava afirmando que Prestes era o líder da “revolução inofensiva
168

”. 

Parece que por sua posição em seu partido, Prestes quase que encarnava a estratégia 

pecebista. E assim, a dureza e o personalismo das críticas continuavam: “Como degradação 

do movimento operário, como enxovalhamento do marxismo, dificilmente se encontrará algo 

mais gritante e revoltante do que a adesão e a pratica dessa política pelo grupelho 

prestista
169

”. 

Desta forma, para a maioria esmagadora dos sujeitos que escreveram na revista 

Movimento Socialista o PCB havia falhado na tentativa de representar a classe operária. Era 

necessário então outro partido, que propiciasse uma nova alternativa a classe operária.  Assim 

sendo, dever-se-iam inserir na luta dos trabalhadores já organizados em sindicatos e/ou 

federações e ajudar neste desenvolvimento e maturação da sua consciência. Em busca de uma 

vanguarda de verdade.  

Era necessário então combater às ideologias “pequeno burguesas” do movimento 

operário, pois era tarefa levar a consciência à classe: “a emancipação ideológica é a condição 

do surgimento de um movimento operário independente no Brasil
170

”, o que fazia com que a 

maioria dos textos terminasse defendendo a independência da classe e a revolução socialista 

imediata. Alguns de forma mais efusiva pronunciavam: “o proletariado não tem motivo algum 

para renunciar à sua política independente de classe, aos seus objetivos socialistas. [Pois] A 
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formação de uma vanguarda realmente marxista, a organização política independente da 

classe operária estão na ordem do dia
171

”. 

Esta revista seria então o espaço aglutinador de novos pensadores e militantes 

marxistas, como Ruy Mauro Marini, que começa a manter contato com a Revista Movimento 

Socialista, quando ainda estava na França, “Em particular Eric Sachs, com o qual eu viria a 

estabelecer, no meu regresso, uma grande amizade e cuja experiência e cultura política me 

influenciaram fortemente
172

”. Segundo Ruy Mauro, a revista chegou, inclusive, a publicar um 

artigo seu “em que ajustava contas com o nacional-desenvolvimentismo
173

”.  

O grupo que constituiria a POLOP começava a se formar. Na verdade, a possibilidade 

de vôos mais audaciosos começava a existir. Moniz Bandeira afirmou ter percebido com o 

tempo tal possibilidade, já que naquele momento, 

 
 

E em fim de 1956 conheci Eric Sachs um austríaco que dizia haver 

pertencido à corrente de Heinrich Brandler (ex-dirigente do PC alemão) 

chamada na Alemanha Arbeitpolitik (Política Operária) que era uma fração 
rotulada como III ½ (Terceira e meia), devido ao fato de ter abandonado a 

III Internacional e não haver aderido IV. Eu era do Partido Socialista, achei 

melhor criar dentro do Partido Socialista a Esquerda Socialista e criei aqui 

no Rio de Janeiro juntamente com Eric Sachs a Esquerda Socialista, que 
lançou um jornal (dois números) chamado Esquerda Socialista e panfletou 

no Rio no 1° de maio de 1957, incorporando elementos da dissidência do PC 

isso em 1957. Eric Sachs e eu estabelecemos contacto com o grupo 
dissidente, liderado por Agildo Barata, e alguns que saíram da UJC [União 

da Juventude Comunista] juntaram-se a nós na Juventude Socialista. Estou 

falando nós, porque fomos nós que dirigimos, tínhamos uma idéia, uma 
formação melhor e um interesse em criar algo, foi isso que aconteceu, 

porque realmente a iniciativa partiu de mim e de Eric. Foi um grande 

período de efervescência ideológica, de debates, em que todas as tendências, 

inclusive os trotskistas, se reuniam para debater
174

. 
 

Esta Esquerda Socialista que Moniz afirma ter fundado no Rio de Janeiro também 

ficou conhecida por Juventude Socialista. Era um grupo que ficava “à esquerda” do PSB. 

 
 

[...] A denúncia dos crimes de Stalin por Kruchev no XX Congresso do 

PCUS, com a denúncia, a cisão no PCB, a formação do Movimento 
Socialista Renovador liderado por Agildo Barata, todos esses 

acontecimentos criaram um clima que favoreciam as nossas idéias. Eric 
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Sachs e eu nos aproximamos do grupo de Agildo Barata, em cujo jornal O 

Nacional passei a colaborar, bem como na revista Novos Tempos dirigida 

por Oswaldo Peralva. Eu, pessoalmente, mantinha contacto com José Maria 
Crispim e os trotskistas da IV Internacional, mas eles eram muito difíceis, 

sectários e dogmáticos e o que Eric Sachs e eu articulávamos no movimento 

em escala nacional era formar uma esquerda revolucionária, antistalinista, 
pois considerávamos que o Brasil já era um país capitalista maduro e não um 

semi-colonial conforme a tese do PCB
175

.  

 

Theotônio dos Santos diria que seu “[...] grupo que era marxista dentro da Mocidade 

Trabalhista se aproximou da Juventude Socialista junto com outras correntes e outros 

grupos
176

”. A Mocidade Trabalhista de Minas foi mais um dos grupos que fizeram parte da 

fundação da POLOP. Faziam parte da Mocidade: Vânia Bambirra, Theotônio dos Santos, 

Guido Rocha, Juarez de Brito, Carlos Alberto Soares de Freitas, Chaim Samuel Katz, Piragibe 

de Castro, Amaury de Souza Guimarães, Arnaldo Mourthé, Theodoro Alves Lamounier, 

Cláudio Galeano Magalhães Linhares, Alaor Passos, José Thiago Cintra, todos saídos do 

movimento estudantil, “além dos marceneiros: Otavino Alves e Ernesto Santos, e os 

metalúrgicos: ‘Jair’ e Alcides
177

”. Maria do Carmo Brito entraria na POLOP em 1962, depois 

de passar um ano de militância no PCB, mesmo depois de já casada com Juarez Brito, um dos 

fundadores da POLOP
178

.    

A Mocidade Trabalhista foi na verdade, mais gerada nas salas e corredores da UFMG 

do que nas fileiras do PTB, já que não havia espaço para construção de um projeto 

revolucionário dentro do PTB, partido getulista. 

 

[...] esse era o caldo cultural da época em 1960 quando nós começamos a 

conchavar, Eric estabeleceu contato com Aluizio Leite Filho estudante da 
Escola Brasileira de Administração Pública e, através dele, entramos em 

contacto com Ruy Mauro Marini, Theotônio do Santos que pertencia à 

Mocidade Trabalhista (do PTB) e outros como o Piragibe se juntaram a nós 
(sic)

179
.   

 

De acordo com Moniz Bandeira, haveria crescido “[...] a necessidade de fundar uma 

organização mais ampla, fundir os grupos de esquerda divergente (sic) do PCB considerado 

reformista
180

”, os debates faziam urgir tal necessidade, por isso, estava decidido. Seria 

organizado um grupo maior. Uma verdadeira organização revolucionária que pudesse esboçar 

um mínimo de força perante o monopólio reformista do PCB.  

Segundo Leal “a POLOP contou com a adesão de vários pequenos grupos de 
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marxistas em variados pontos do país, como Salvador, Ilhéus, Brasília, Recife, Curitiba e 

Goiânia
181

”.  

Pery Falcón comenta em entrevista a Oliveira, sobre a participação dos militantes 

baianos no congresso de fundação: “[...] eram dois grupos, um de Ilhéus e outro de Salvador - 

o de Ilhéus era coordenado pelo companheiro Hermano Peralva e o de Salvador, tinham várias 

lideranças, entre elas: [José Luiz] Pamponet; Raimundo Aras, Moniz Bandeira, Amílcar 

Baiardi e outros
182

”. 

Enquanto Moniz Bandeira, falando sobre o Congresso de Fundação da POLOP em 

Jundiaí, afirmava ter marcado presença,  

 
[...] a Juventude Socialista, a Liga Socialista Independente de São Paulo, e a 

Mocidade Trabalhista. A maior parte de Liga Socialista Independente e a 

Mocidade Trabalhista decidiram fundir-se com a Juventude Socialista, já 
fortalecida por muitos egressos da UJC

183
.  

 

Entretanto, o próprio Moniz completa afirmando que nem todos da LSI aderiram à 

formação da POLOP. “[...] Os militantes da LSI que aderiram foram os mais novos, como 

Eder e Emir Sader, Michael Löwy e outros. Hermínio Sacchetta e Alberto Luiz da Rocha 

Barros embora fizessem parte deste Congresso não aderiram à idéia
184

”. Afirmação também 

defendida por Michael Löwy,  

 

[...] a maioria da LSI não aderiu à POLOP, apenas eu, os irmãos Sader e 

mais algum que não me lembro. Nós achamos que era tempo de superar os 
pequenos grupos e unificar a esquerda marxista, em cima de uma estratégia 

socialista, do apoio à Revolução Cubana e da critica em relação ao 

stalinismo e o nacional-reformismo do PCB
185

. 

 

Nem todas as organizações contrárias ao reformismo pecebista aprovariam a fundação 

da POLOP, como bem percebeu Moniz Bandeira: “o POR não aceitou, o POR era 

extremamente sectário
186

”.  

A fundação da ORM-PO foi fruto da junção de algumas micro-organizações que já se 

encontravam em debates no campo da esquerda. Estes micro-organismos revolucionários 

reuniram-se em um projeto mais audacioso, justamente pelo consenso encontrado entre eles 

sobre o caráter da revolução brasileira, de que “qualquer futura revolução no Brasil será 
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socialista ou não será revolução
187

”, contrária então, a qualquer aliança estratégica
188

 

nacional-burguesa, propulsora da ideia de superação de etapas necessárias até a revolução 

socialista. As críticas ao monopólio reformista do PCB e aos posicionamentos prático-teóricos 

do PSB e PTB agruparam estas micro-organizações num mesmo coletivo, já que 

compartilhavam da visão de que “O PC falhou na tentativa de se tornar o partido do proletário 

brasileiro, o PSB nunca teve essa preocupação e o PTB não passa de uma agência da 

burguesia no meio dos trabalhadores
189

”.  

A convocatória para o primeiro congresso, documento redigido por Eric Sachs em 

Julho de 1960 que escrevia ainda enquanto Juventude Socialista esquematizava algumas 

críticas consensuais entre os grupos que participaram da fundação da POLOP, como as que 

tocavam na política “reboquista”, “reformista”, “autoritária” e “sectária” empreitadas pelos 

partidos e organizações políticas da esquerda brasileira da época. Além de, diante disso, 

serem traçadas as primeiras tarefas para o grupo que nasceria naquele primeiro congresso, que 

tinha como objetivo ser precursor da formação do verdadeiro partido operário brasileiro. Era 

preciso: 1) Criar um programa que faça uma análise da realidade, mundial e nacional em 

perspectiva marxista; 2) Ajudar qualquer mobilização espontânea anti-capitalista, pois o 

partido surgiria do movimento vivo das lutas de classe, e tal proximidade com as massas de 

trabalhadores seria importantíssima para um primeiro contato; 3) Recrutar militantes do 

movimento operário, ou seja, partir para inserção nas fábricas, pois mesmo que não tivesse a 

pretensão de ser o partido da classe, deveria ser o propulsor desse partido.  

Para Eric, utilizando-se dos ensinamentos de Lênin, era necessário para um partido: 

Estudar, propagar e organizar. Os militantes que começavam a se organizar em um grupo 

mais ousado naquele momento, sobretudo através da Revista Movimento Socialista ainda se 

encontravam “preocupados com o estudo, a análise, a aplicação do marxismo no Brasil
190

”, 
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da tropa, conquista de objetivos parciais etc.). Visto isso – e tendo em conta ser a guerra a ‘continuação da 

politica por outros meios’, no axioma de Clausewicz incorporado pelo marxismo -, fica clara metodologicamente 

a necessidade de se submeter a tática à expressão da estratégia, mais que isso, a tática há de ser não mais que 

uma expressão da estratégia, e não a mera fixação aleatória de objetivos imediatos, que, à falta de referencia e 
vinculação aos objetivos de largo prazo, não mais que deixam contaminar-se pela ideologia dominante. Instalada 

a confusão, misturam-se objetivos, tornam-se inimigos por aliados.” LEAL, op. cit., p.70.       
189 2 (1)2. Convocatória para o primeiro Congresso da POLOP, 1960, p.1. LABELU, Acervo Victor Meyer. 
190 Idem, p.8. 
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estavam começando a propagar as primeiras conclusões. “Eis a tarefa fundamental, no 

momento, para nós.
191

”. “A nossa tarefa é justamente divulgá-lo e levá-lo às massas mais 

vastas do exercito de assalariados, pois já foi dito que a teoria, quando penetra nas massas, se 

torna força material
192

”. Estas eram as tarefas ao qual se colocava o grupo inicial da POLOP. 

Entretanto a fundação da POLOP para ser compreendida, deve ainda ser analisada à 

luz da própria situação internacional, latino-americana para ser mais precisos.  

Para Moniz Bandeira a formação da POLOP teve intrínseca relação com outras 

organizações de esquerda latino-americanas, todas aparentemente, frutos de uma demanda 

histórica. Já que, segundo ele, 
 

[...] apesar de que a convergência somente ocorresse em 1960, as duas 
tendências, a que gerou o MIR-Praxis, na Argentina, e a ORM-PO, no 

Brasil, coincidiam nos dois países como em outros países da América do 

Sul, como no Chile, onde se formou a Vanguarda Revolucionária Marxista, 

que depois deu origem ao MIR chileno. Da facção conhecida como APRA-
REBELDE, à qual pertencia a primeira mulher de Guevara. Surgiu o MIR no 

Peru, sob a liderança de Luis de la Puente Uzeda e Guilhermo Lobatón, com 

os quais a POLOP, por meu intermédio, manteve bom relacionamento na 
primeira metade dos anos de 1960.

193
 

 

Otavino, que havia rompido com o PCB em 1956 graças às discussões internas 

resultadas do XX congresso do PCUS, e que foi o único operário presente no congresso de 

fundação da POLOP, relembra que “Nesse Congresso de Formação participaram um grupo de 

espanhóis
194

”. Além de intelectuais como “Andrew Gunder Frank, economista norte 

americano identificado com o grupo de Paul Sweezy
195

”. E Moniz aponta a presença de 

“Silvio Frondizi e Marcos Kaplan
196

” no congresso.  

Silvio Frondizi, irmão do presidente argentino à época, Arturo Frondizi, foi um dos 

fundadores do Praxis y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Praxis) na Argentina, 

grupo que marcou o nascimento da nova esquerda, não só na Argentina, como no continente 

americano de forma geral, pois, surgia sem ter seus antecedentes no Partido Comunista, nem 

em nenhum setor oriundo do trotskismo. Pelo contrário, fazia à contraposição às correntes 

políticas russas, tendo uma nítida influência da revolução cubana
197

. 

Aliás, a revolução cubana foi de fundamental importância para formação destas novas 

organizações na América Latina, já que o processo revolucionário cubano rompia 

                                                
191 2 (1)2. Convocatória para o primeiro Congresso da POLOP, 1960, p.8. LABELU, Acervo Victor Meyer. 
192 Idem, p.9 
193 Entrevista de Moniz Bandeira à Oliveira a in: OLIVEIRA, op. cit., p.51. 
194 POMAR, Valter. Entrevista de Otavino Alves da Silva, 1994 op. cit. 
195

 LEAL, op. cit., p.153. 
196 OLIVEIRA, op. cit., p.54. 
197 Ibidem, p.26. 
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completamente com o que era recomendado pelo PCUS. Diferente da revolução russa, a 

cubana, não nasceu da centralização de um partido comunista, denominado operário. Fruto de 

uma luta com cores nacionalistas, e que assumiria seu posicionamento comunista apenas em 

1961, o processo revolucionário cubano que não contou com o partido comunista de Cuba 

(representante legitimo da III internacional
198

), colocou em xeque a via pacífica preconizada 

pela URSS, ao empreitar uma guerra de guerrilhas nos campos cubanos, aliando-se aos 

trabalhadores rurais
199

. Depois de janeiro de 1959, novos líderes internacionais seriam 

forjados, sujeitos como Che Guevara e Fidel Castro estariam agora presentes ao lado de 

Lênin, Trotsky e Mao Zedong nos novos debates políticos que se impuseram a partir da 

metade do século XX no mundo. Moscou não participara da revolução cubana, e com isso 

abria-se o questionamento para todos os comunistas da América: E porque haveriam de 

participar da revolução no nosso país?         

Nasceram no Brasil, no começo dos anos de 1960, inúmeros Comitês de Defesa da 

revolução Cubana que promoveu diversas manifestações de rua, atos e pichações em apoio a 

revolução, que motivava bastante o sentimento de renovação nas esquerdas latino-americanas 

(principalmente). Não porque os revolucionários concordassem com todas e a maioria das 

ações, estratégia e ensinamentos relegados pelo processo revolucionário vitorioso, como, por 

exemplo, a teoria do foco guerrilheiro, mas, principalmente, por alimentar o ardor 

revolucionário de uma geração que, no Brasil, começava a ser “ganha para a revolução” pelos 

processos de radicalização política da luta de classes, e que se encontrava longe da influência 

das hostes do Kremlin e de sua tradição stalinista em voga na época.  

Como afirmou Hobsbawm, 

Nenhuma revolução poderia ter sido mais bem projetada para atrair a 

esquerda do hemisfério ocidental [...] A revolução cubana era tudo: romance, 

heroísmo nas montanhas, ex-líderes estudantis com a desprendida 

generosidade de sua juventude – os mais velhos mal tinham passado dos 
trinta -, um povo exultante, num paraíso turístico tropical pulsando com os 

ritmos da rumba. E o que era mais podia ser saudada por toda a esquerda 

revolucionária
200

. 

 

                                                
198

 Como a história parece gostar de pregar peças. É no mínimo interessante perceber que, o PPS (Partido 

Popular Socialista) cubano (o partido comunista cubano foi criado após a revolução em três de outubro de 1965 

já sob liderança dos guerrilheiros, tendo até 2006 como Secretário Geral Fidel Castro), apoiou Batista em 1939, 

no momento de sua ascensão ao poder estatal em Cuba, orientados pelo VII Congresso da IC ocorrido em julho 
de 1935 que sancionou a aliança com a burguesia local contra o fascismo. O apoio comunista em Cuba então 

veio por acreditar que Batista, aliado dos USA, estaria combatendo a ameaça fascista. 
199

 SADER, Emir. Cuba no Brasil: influências da revolução cubana na esquerda brasileira in: REIS FILHO, 

Daniel Aarão (org.) História do marxismo no Brasil: o impacto das revoluções, Vol. I. 1º ed. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1991, p.157-183.   
200

 HOBSBAWM, 1995, op. cit., p. 427. 
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Foi assim que surgiram os Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) em vários 

países latino-americanos, e a ORM-PO no Brasil. Ela “não teria surgido ao acaso. Ela refletiu 

a problemática vivida em toda a América Latina
201

”. Como consta na convocatória para o 

primeiro congresso da POLOP, “o exemplo de Cuba indica hoje os rumos da revolução na 

América Latina
202

”.  

Acreditavam que não era preciso formar alianças com a burguesia para o 

amadurecimento do capitalismo no Brasil, já que as revoluções da própria Rússia, China, e 

agora, Cuba, já haviam provado que um país poderia viver a revolução sem as tais condições 

capitalistas necessárias para tanto
203

. O capitalismo brasileiro encontrava-se em um estágio de 

desenvolvimento mais avançado que o russo e o chinês, sem contar o cubano.  

Assim, no Brasil, marxistas dispersos e insatisfeitos com o caminho trilhado pela 

esquerda brasileira formaram o núcleo de uma futura organização. O que os ligavam no 

primeiro momento foi à crítica ao PCB e a certeza que a revolução deveria ser socialista de 

imediato.   

Entre os dias 16 e 19 de janeiro de 1961, no centro de Convenção denominado: 

Palácio da Uva, na cidade de Jundiaí, no Estado de São Paulo, reuniam-se aproximadamente 

vinte delegados para a formação da Organização Revolucionária Marxista - Política 

Operária
204

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
201 OLIVEIRA, op. cit., p.51. 
202

 2 (1)2. Convocatória para o primeiro Congresso da POLOP, 1960, p.12. LABELU, Acervo Victor Meyer. 
203 Idem, p.6  
204 LEAL, op. cit., p.153. 
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Terceiro Capítulo:  

A gênese da nova esquerda  
 

3.1. A “Frágua inovadora” 

 

A POLOP pensava o desenvolvimento nacional dentro de uma lógica muito mais 

ampla, atrelada ao mercado externo, visto a importância “para um país como o Brasil, que se 

encontra ainda em fase de montagem de seu parque industrial – dependendo, portanto, da 

importação em larga escala de equipamentos
205

”. 

Desta forma, ao pensar a burguesia nacional em relação de dependência com o 

mercado externo, reconhecia a inevitabilidade de conflitos entre estas duas forças da 

burguesia.  

Essa dependência em relação ao exterior torna-se dramática quando se 
consideram os dois graves problemas com que se defronta a burguesia 

brasileira: a queda constante dos preços de seus produtos de exportação e as 

limitações progressivas que encontra para colocá-los nos mercados 

internacionais, seja porque estes se encontram saturados, seja porque sofre a 
concorrência de outros produtores

206
. 

 

O que faz com que ao responder a um artigo publicado em Novos Rumos, jornal do 

PCB, que exporia mais uma vez a tese pecebista, a POLOP reconheça,  
 

[...] 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 conferencias inter-americanas o 
demonstram – sejam elas econômicas, como a primeira, ou politicas como a 

segunda Conferencia 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. A divergência é de métodos e de custo de defesa
207

.  

 

Além disso, era a certeza que a POLOP tinha de que o Brasil já era um país capitalista, 

que fazia com que defendesse o caráter socialista da revolução brasileira, diferenciando-se 

assim a teoria da revolução preconizada pelo PCB. É alimentado também pelo exemplo da 

revolução cubana, que recebeu inúmeros textos de defesa no jornal Política Operária, 

marcando sua solidariedade ao que estava sendo gestado em Cuba, que a POLOP acreditava 

que assim como no país caribenho, a luta anti-imperialista, já em marcha no Brasil, deveria 

                                                
205

 Jornal Política Operária, nº 6, 1963, p.36. CEDEM UNESP. 
206 Idem. 
207 Jornal Política Operária, nº 2, abril, 1962, p.10. CEDEM UNESP. 
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ser transformada em uma luta também anticapitalista, visto a ligação, acima exposta, da 

burguesia brasileira com a imperialista. Porém, a POLOP fazia questão de ponderar contra a 

generalização do modelo cubano e sua cópia acrítica para novas e diferentes realidades.   

Traçava com isso, críticas ferrenhas à postura assumida pelo PCB e os grupos 

“reformistas” da esquerda, e lembrava sobre a necessidade da violência revolucionária (assim 

como a cubana), ao indicar, criticamente, que a “coexistência pacífica”, a nova menina dos 

olhos do PCB era válida apenas “nas relações entre Estados com sistemas sociais antagônicos, 

mas não tem lugar nas relações entre classes antagônicas dentro de um sistema social baseado 

na exploração
208

”.  

Lembrava assim, da necessidade da construção de um Partido revolucionário que fosse 

capaz de efetivar a luta socialista, sendo necessário unificar as forças dos grupos de esquerda 

já existentes, para formação de tal Partido. Por isso, publicaram um documento intitulado: 

“Pela União dos Marxistas Revolucionários” endereçada ao PCdoB e a o MRT (Movimento 

Revolucionário Tiradentes
209

), no qual apontavam o aumento da insatisfação popular que 

vinha causando uma intensa radicalização que punha em questão a necessidade de uma 

vanguarda revolucionária. O documento buscava o entendimento daqueles que,  

 

[...] vêem na luta anti-imperialista um aspecto da luta pelo socialismo e 

postulam que a liderança desta cabe aos operários e camponeses; os que não 

submetem o proletariado à liderança ideológica da burguesia, através da 
prática de um nacionalismo reformista, e procuram fazer avançar sua 

consciência revolucionária; os que, pela denúncia sistemática, oferecem às 

massas um caminho próprio no emaranhado das soluções burguesas
210

. 

 

Desta forma, buscava a união daqueles que queriam destruir o Estado burguês para a 

construção do Estado da classe operária e camponesa.  

 A POLOP marcava uma defesa intransigente na ideia de construção de uma “Frente 

única dos trabalhadores da cidade e do campo” que abarcasse as classes exploradas de todo o 

país
211

. A frente seria “[...] uma frente de classes nas bases que una e mobilize o proletariado 

urbano, para que possa jogar o seu peso na luta de classes e na luta anti-imperialista, para que 

coordene o seu movimento politico e social e para que venha de fato a desempenhar o seu 

papel de dirigente
212

”.  

Do número 8 em diante (pelo menos até o nº 13, última edição publicada antes do 

                                                
208 Jornal Política Operária, nº 4, Outubro, 1962, p.12. CEDEM UNESP. 
209

 Na primeira metade dos anos de 1960 é fundado o Movimento Tiradentes com participação de Francisco 

Julião líder das Ligas Camponesas.  
210

 Jornal Política Operária, nº 5, 1963, p.51. CEDEM UNESP. 
211 Jornal Política Operária, nº 1, janeiro, 1962, p.1-2. CEDEM UNESP. 
212 Jornal Política Operária, nº 2, abril, 1962, p.2. CEDEM UNESP. 
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golpe de 1964), o Política Operária voltava ao formato jornal que havia abandonado no 

número 3. Em todos eles o jornal deu ênfase na ascensão das lutas dos trabalhadores, 

acompanhando-as de perto, seja na Guanabara, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte. 

Denunciou a tentativa empreitada pelo governo de João Goulart com apoio do PCB de frear as 

propostas revolucionárias. E empreendeu críticas às propostas de reformas de base, da forma 

como estavam sendo apresentadas, pois representavam o colaboracionismo de classe e pouco 

avançavam na construção de algo verdadeiramente novo, tendo o intuito na verdade de conter 

a ânsia dos trabalhadores que exigiam, no fim das contas, mais
213

. Dialogando sempre com as 

Ligas Camponesas e com a tentativa de revolução em outros lugares da América Latina.    

A POLOP começa a sentir desde antes de 1964 a necessidade da construção de um 

Programa Socialista Para o Brasil (PSPB). Principalmente depois do II congresso ocorrido em 

1963, teses e propostas passam a ser apresentadas
214

. Em uma delas aparece as seguintes 

necessidades que o programa deveria satisfazer: 

 

[...] a POLOP necessita de um programa, que forneça, em linguagem precisa 
e acessível: a) uma análise atual e uma perspectiva histórica de 

desenvolvimento capitalista do País, no quadro do presente estado do 

imperialismo e da revolução mundial; b) a meta do Brasil Socialista, como a 
nossa contribuição pratica à revolução mundial

215
.  

 
 

De acordo com um ex-militante da POLOP, “o III congresso devia enfim aprovar o 

programa, que no entanto é julgado insuficiente
216

”. Assim, o PSPB somente foi concluído e 

aprovado no IV Congresso em 1967. Desta forma, analisarei este documento por ser ele, a 

sistematização das concepções da Organização. O PSPB é o documento chave para se 

entender a leitura da realidade produzida pela POLOP, além da sua concepção de revolução e 

enfrentamento revolucionário resultantes desta apreciação anterior. Pelo menos nesta sua 

“primeira fase
217

”.    

De acordo com o texto do PSPB, após a Segunda Guerra Mundial, o capital americano 

começou a penetrar cada vez mais na economia mundial capitalista. Assim, “o sistema 

imperialista entrou na fase da cooperação antagônica. Trata-se de uma cooperação visando à 

conservação do sistema e que tem a sua base no próprio processo de centralização de capital, 

                                                
213 Jornal Política Operária, nº 7, outubro, 1963, p.15-16. CEDEM UNESP. 
214 Doc. 0171 - A propósito do Programa (1963). CEDEN; 0173 - Teses sobre a Questão do Programa (1963). 

CEDEM UNESP.  
215 Doc. 0171-0172 - A propósito do Programa (1963), p.1. CEDEM UNESP. 
216 VILLA, Raul. Para um balanço da PO. Brasil Socialista, ano II, n°7, outubro de 1976, p.11. CEDEM UNESP 
217 Em 1967, a POLOP passa por uma grande cisão, fazendo com que daí surja três Organizações: VPR 

(Vanguarda Popular Revolucionária), COLINA (Comando de Libertação Nacional), e POC (Partido Operário 

Comunista). Apesar de o POC ter assumido os eixos teórico-programáticos da velha POLOP, parece-me 

razoável afirmar que em 1967 fechou-se um ciclo na organização, ainda pouco estudado. 
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e que não elimina os antagonismos inerentes ao mundo imperialista. A cooperação prevalece 

e prevalecerá sobre os antagonismos
218

”.  

Os países subdesenvolvidos se constituíam em grande parte, dos países recém-saídos 

da exploração colonial, o que faz com que alimentem um sentimento verdadeiro de anti-

imperialismo. Um sentimento que é tomado e nutrido pela ideologia nacionalista das 

“burguesias nativas”. Porém, como esta burguesia, por sua condição de classe, estará sempre 

mais interessada na exploração capitalista, ela não ambiciona que esta luta almeje a destruição 

do sistema imperialista, “mas sim à obtenção de melhores vantagens dentro dos quadros do 

sistema. Trata-se também de uma forma de ‘cooperação antagônica’ dessas burguesias 

nacionais com as burguesias imperialistas
219

”.  

Desta forma, acreditava que o Brasil era “um país capitalista industrial”, mas “cujo 

desenvolvimento encontra-se bloqueado
220

”. E que estes “entraves que o capitalismo no Brasil 

encontra hoje pela frente foram produzidos pelas condições históricas em que se formou o 

sistema. [Porém] A herança colonial e agrária, que a burguesia não pode destruir 

radicalmente, e a dominação imperialista sobre o país apressam a crise do capitalismo no 

Brasil
221

”.  

[...] nossa burguesia surgiu tarde no cenário internacional, quando as 

burguesias mais avançadas já tinham promovido suas acumulações 
primitivas de capital, já tinham se lançado à dominação dos mercados 

mundiais. Para acompanhar o crescimento dos países mais capitalizados, 

para auferir lucros no mesmo nível, nossa burguesia não encontrou outro 

remédio senão associar-se aos capitais imperialistas
222

.   

 

Assim concluía que o Brasil se integra “no sistema capitalista, na qualidade de 

periferia do sistema
223

”. Porém, esta conclusão sobre a posição em que o Brasil se encontrava 

graças ao seu desenvolvimento econômico, possuía um desdobramento importante para luta 

do presente a época, pois o PSPB concluía que, “Integrando a burguesia brasileira na 

economia imperialista, o desenvolvimento capitalista nacional criou as condições para que a 

luta antiimperialista hoje no Brasil só possa ser também uma luta anticapitalista. E criou 

também o proletariado concentrado e numeroso a quem cabe comandar esta luta
224

”. 

E percebe que esta luta anti-imperialista, onde ocorreu, transformou-se logo “numa 

luta entre os dois sistemas antagônicos. [Assim], mesmo nos países onde não está 

                                                
218 4 (1)4 Programa Socialista para o Brasil, 1967, p.2. LABELU, arquivo Victor Meyer. 
219 Idem, p.3. 
220 Idem, p.5. 
221 Idem, p.6. 
222
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223 Idem. 
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suficientemente amadurecida a contradição entre o capital e o trabalho, a internacionalização 

da luta se converte num choque entre os dois sistemas sociais
225

”. Acreditava que o 

“desenvolvimento capitalista no Brasil trouxe consigo o crescimento da classe operária e o 

amadurecimento da contradição entre capital e o trabalho. A burguesia só pode evoluir à custa 

da exploração crescente das massas trabalhadoras
226

”.  

Ou seja, pelo fato de a burguesia industrial brasileira ter surgido mesclada com o 

latifúndio e o imperialismo, e o modo de produção dominante no Brasil ser efetivamente o 

capitalista com integração ao imperialismo, última fase do capitalismo como Lenin havia dito, 

e ainda ser integrante dos fins da produtividade latifundiária, o socialismo era possível, mais 

do que isso, era necessário. 

Tinha a certeza de que a burguesia industrial já dominava o Estado brasileiro, o 

reformava e o utilizava segundo suas necessidades, tornando-o mais eficientes para seus fins. 

“A burguesia já é uma classe no poder”. “Assim também pelas suas forças motrizes – os 

trabalhadores da cidade e do campo –, a revolução brasileira só poderá ser socialista
227

”.  

 

[...] o desenvolvimento tardio do sistema no Brasil se fez harmonizando-se 
com a herança colonial. Já que, de resto, o latifúndio nada tem de feudal: 

desde o período colonial ele é basicamente um fornecedor de artigos para o 

mercado, guiando-se, pois, pelo lucro. A própria divisão de trabalho e 

concentração das forças produtivas constituídas pelo latifúndio fornecem as 
premissas para que a intervenção revolucionária no campo nos leve além do 

regime capitalista
228

.  

 

Por isso a necessidade urgente de uma “frente dos trabalhadores do campo e da 

cidade”, construída com a aliança das forças revolucionárias já existentes no Brasil, para 

efetivação da revolução, que só poderia ser socialista.  

 Boa parte destas análises apresentadas pela POLOP foram assimiladas pela conhecida 

Teoria da Dependência, da qual, não por acaso, foram seus formuladores, militantes da 

organização, como Ruy Mauro Marini e Teotônio dos Santos
229

. Que enquanto professores da 

recém-fundada Universidade de Brasília (UNB) ainda no começo dos anos de 1960, fundaram 

                                                
225 4 (1)4 Programa Socialista para o Brasil, op. cit., p.3. 
226 Idem, p.5. 
227 Idem, p.9. 
228 Idem, p.9. 
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um seminário de leitura de O Capital, onde participaram outros professores e militantes da 

POLOP (como é o caso de Vânia Bambirra). Discutiram a magnus opus de Karl Marx indo 

em busca de respostas para a análise da realidade econômica brasileira e latino-americana, 

formulariam assim, uma teoria que faria o contraponto ao PCB, ISEB e CEPAL
230

. Mesmo 

sabendo que Marini afirmou que a “teoria da dependência” não surgiu “como subproduto e 

alternativa acadêmica à teoria desenvolvimentista da Cepal”, mas sim como críticos à 

formulação comunista sobre a o desenvolvimento capitalista brasileiro e sua realidade 

concreta. E que ela tornou-se alvo das críticas da teoria da dependência somente “na medida 

em que os comunistas, que se haviam dedicado mais à história que à economia e à sociologia, 

se apoiaram nas teses cepalinas da deterioração das relações de troca, do dualismo estrutural e 

da viabilidade do desenvolvimento capitalista autônomo, para sustentar o principio de 

revolução democrático-burguesa, anti-imperialista e antifeudal, que eles haviam herdado da 

Terceira Internacional
231

.”  

Na UNB Marini e Santos conheceram e foram colegas de trabalho de Andrew Gunder 

Frank, que havia chegado a UNB em 1963. Para Marini, 

 

[...] cabe assinalar, aqui, que, embora já possuísse um pensamento inquieto e 

original, formado no calor de seu contacto com Paul Baran, Paul Sweezy, 

Harry Huberman, em Monthly Review, foi então que Frank – absorvendo os 
novos elementos teóricos, que surgiam no seio da esquerda revolucionária 

brasileira – amadureceu as teses que exporia, de maneira provocativa e 

audaz, em seu Capitalism and Underdevelopment in Latin America, 
publicado em 1967, livro que representa um marco do que viria a se chamar 

de ‘teoria da dependência
232

’.  

 

                                                
230

 Esta análise dual, que contrapunha em uma mesma realidade, a existência de duas formas de exploração do 

trabalho, sendo uma moderna (capitalista) e outra arcaica (pré-capitalista), não era exclusiva do PCB, pelo 

contrário, havia o CEPAL (Comissão Econômica Para América Latina) e ISEB (Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros), instituições ligadas ao Estado que auxiliaram a política econômica e desenvolvimentista dos 
governos federais pré-64. O ISEB foi fundado pelo decreto nº 37.608 de 14 de julho de 1955, ainda sobre a 

presidência de Café Filho. O instituto que esteve vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, tinha como 

propósito formar intelectuais para atuarem no Estado. Possuía inúmeros intelectuais oriundos de matizes 

ideológicas distintas, mas que possuíam algo em comum, inclusive com a CEPAL, que era “[...] o método 

histórico de conhecimento, partilhavam uma perspectiva de esquerda moderada e eram, sem exceção, 

nacionalistas, fundamentalmente preocupados com a industrialização e a Revolução Nacional Brasileira.” 

(BRESSER-PEREIRA apud CONTE, Daniela. Nelson Werneck Sodré e as interpretações do Brasil moderno 

(1958-1964): Análise de conceitos e contexto de um intelectual brasileiro. Dissertação de Mestrado em História. 

Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010, p.38). Estes órgãos ajudaram a transformar o 

nacional-desenvolvimentismo em ideologia de massa. A CEPAL atestava o subdesenvolvimento dos países 

latino-americanos, e pretendia romper este subdesenvolvimento típico dos países periférico através da 

industrialização, modernização da economia nacional. Assim apostava na industrialização promovida pelo 
Estado nacional, organizador e efetivado desse projeto, com apoio de capital estrangeiro para construção das 

bases industriais. Essa teorização determinou a agenda política de muitos governos na América Latina.  
231 Memória: por Ruy Mauro Marini, em agosto de 1990 in: TRASPADINI; STEDILE, op. cit., p.66. 
232 Memória: por Ruy Mauro Marini, em agosto de 1990 in: TRASPADINI; STEDILE, op. cit., p.66. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Capital
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Leal lembra que “Gunder Frank, na qualidade de pesquisador acadêmico no Brasil, 

manteve desde a fundação da Polop contato regular com a organização até o golpe de 64, 

devendo parte de suas concepções a este contato
233

”. Porém, reconhece que não possui 

identidade absoluta com as teses defendidas pela POLOP, aquelas desenvolvidas posteriori 

por Marini e Santos. “Apesar disso, Gunder Frank deu uma contribuição importante à tarefa 

geral de compreensão da realidade brasileira e latino-americana com sua crítica rigorosa e 

bem fundamentada ao desenvolvimento cepalino, especialmente à tal teoria dualista
234

”.  

É conhecida a passagem em que Frank teria afirmado de forma categórica, em artigo 

publicado na Revista Brasiliense, que:  

Eu sustento que por mais ‘feudal’ que certas modalidades da 

agricultura brasileira possam parecer, nenhum sistema feudal existe ou 

jamais existiu no Brasil. Nem é o Brasil uma ‘sociedade dualista’, como 

frequentemente se afirma, no sentido de possuir dois ou mais setores 
essencialmente separados e se autodeterminando

235
. 

 
Depois do golpe civil-militar de 1964, Marini exilar-se-ia no México em 1965 após ter 

sido preso e torturado no CENIMAR (Centro de Informações da Marinha) depois de uma 

fracassada ação organizada pela POLOP que ficou conhecida pejorativamente como “foco de 

Copacabana
236

”. Em 1971, transferiu-se para o Chile onde foi professor da Universidade do 

Chile até o golpe que derrubou o governo socialista de Salvador Allende em 1973. Com isso, 

retornou ao México, onde lecionou durante anos na Universidade Nacional Autônoma do 

México (UNAM), produzindo lá a maior parte de sua obra. No exterior, Marini publicou suas 

obras mais importantes, entre outras, Subdesenvolvimento e revolução (1969) e Dialética da 

dependência (1973)
237

. 

Neste texto que foi publicado em 1973, pode-se observar a exposição concisa de parte 

considerável da teoria da dependência esboçada por Marini, à época ex-militante da POLOP. 

Nele, Marini demonstra a sua compreensão de que os países latino-americanos em sua 

integração ao sistema capitalista mundial mantém uma relação de dependência com o os 

países capitalistas centrais, demarcada não só pelos seus passados coloniais como pela 

posterior divisão internacional do trabalho. “A industrialização latino-americana não cria, 

portanto, como nas economias clássicas, sua própria demanda, mas nasce para atender a uma 

                                                
233 LEAL, op. cit., p.174. Grifos do autor. 
234 Ibidem. Grifos do autor.  
235 FRANK apud LEAL, op. cit., p.173. 
236 Foi uma tentativa de construção de um foco de resistência para impelir parte das forças armadas que 

discordaram do golpe civil-militar de 1964, a insurgir-se contra os golpistas e apoiarem a resistência que estava 
se formando. Porém o CENIMAR começou a “estourar” os apartamentos do centro de Copacabana onde se 

encontravam militantes da POLOP participantes da construção desta alternativa de ação política. OLIVEIRA, 

op. cit., p. 116-118.  
237 TRASPADINI; STEDILE, op. cit. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_militar_de_1964
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demanda pré-existente, e se estruturará em função das exigências de mercado precedentes dos 

países avançados
238

.” 

Assim sendo, neste processo integrativo, os países latino-americanos acabam sempre 

cedendo parte de sua mais-valia originada internamente para com seus “parceiros” 

imperialistas. Desta forma, para compensarem as perdas da repartição da sua acumulação, a 

burguesia nacional destes países utiliza mecanismos de superexploração da classe 

trabalhadora, em busca, assim, do aumento de sua taxa de mais-valia. “[...] a economia 

industrial dependente reproduz, de forma especifica, a acumulação de capital baseada na 

superexploração do trabalhador
239

”. O que faz com que a continuidade deste processo, 

mantenha a dependência e subdesenvolvimento destes países. A saída para romper tal relação 

de dependência somente pode ser o próprio rompimento com o sistema capitalista provocador 

desta relação de desigualdade, ou seja, a saída ainda é o socialismo
240

.  

Porém, não existe apenas uma única vertente do que se conhece enquanto teoria da 

dependência. Na verdade, todo este processo narrado até aqui de renovação do marxismo 

brasileiro é bastante mais amplo do que já foi apresentado. O que exigirá uma enorme quebra 

da narrativa linear que, de alguma forma, procedi até aqui. 

 

3.2. Outras experiências no campo do marxismo brasileiro 

 

Em paralelo a construção de um grupo crítico ao PCB que deu origem a uma 

Organização revolucionária marxista de tipo novo no Brasil, foram constituídas outras 

experiências, que em âmbitos distintos, resultaram em soluções diversas ao problema vivo 

sobre a teoria da revolução brasileira, e a constante necessidade de conhecimento da 

realidade. O resultado parcial destes experimentos é exposto abaixo, com o intuito de 

esclarecer que este processo de renovação foi muito mais amplo do que até aqui foi discutido, 

e de que ele é parte de um processo maior. Contudo, não sequer com isso, afirmar que, o 

resultado destas experiências podem ser incluídas na acepção do conceito de nova esquerda 

delimitada por esta monografia, pelo contrário, os limites delas impedem tal inserção. E 

espero que a discussão destas limitações, que foram expostas abaixo, seja satisfatória para 

tanto. No mais, que a história continue, sem mais interrupções. 

 

 

                                                
238

 MARINI, Ruy Mauro. Dialética da dependência, 1973 in: TRASPADINI; STEDILE, op. cit., p.170. 
239 Idem, p.171. 
240 Idem, p.154-157. 
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3.2.1 Marx na universidade 

 

No Brasil, foi formado no final dos anos de 1950, por alguns professores, e alunos, 

mais adiantados em seus cursos, o já conhecido grupo de estudos de O Capital na 

Universidade de São Paulo (USP). Um grupo interdisciplinar, que contava com economistas, 

sociólogos, historiadores, filósofos e literatos. Eruditos que faziam parte da cultura “radical” 

uspiana e que resolveram se reunir para ler o clássico livro de Karl Marx. O grupo dissolveu-

se em 1964, com a extradição e auto exílio de seus participantes após o golpe civil-militar. 

Participaram dele, em algum período ou em todo ele, figuras conhecidas da academia 

brasileira e lidas em boa parte do mundo, são alguns deles: José Arthur Giannotti, Bento 

Prado Jr, Fernando Henrique Cardoso, Ruth Cardoso, Octavio Ianni, Boris e Rui Fausto, 

Fernando Novais, Roberto Schwarz, Antônio Candido, Juarez Brandão Lopes, Paul Singer
241

. 

Além de Michael Lowy e Francisco Welfort que companheiros de turma do curso de ciências 

sociais da USP, entraram no grupo já em andamento. Como podemos ver nas palavras de 

Lowy: 

Fernando Henrique, Paul Singer, nos convidaram. Éramos alunos já 
considerados suficientemente maduros para participar. Mas pegamos o 

bonde andando. Quando entramos acho que eles já estavam no fim do 

primeiro volume ou no começo do segundo. Eu participei das reuniões 

durante um ano mais ou menos. [...] e fui embora para a França antes de 
terminar

242
.  

 

Sobre Florestan Fernandes, parece que “não foi convidado, não frequentou as 

reuniões, não se impôs, nem se fez convidar
243

”.  

Movidos por uma recusa ao marxismo dito soviético, que através de simplificações, 

deturpações e modelos rígidos fragilizava a análise da realidade brasileira em uma perspectiva 

materialista dialética, procuravam retornar à leitura de Marx (de sua principal obra, mas não 

apenas ela), para repensá-lo, em busca de seu rejuvenescimento, procurando sua “forma 

inspiradora de conhecimento vivo
244

”, invés de continuar preso ao catecismo. Queriam rever 

as interpretações sobre a realidade brasileira e sobre o marxismo de forma geral. Rompendo 

com o dogmatismo partidário, para efetivação de outra leitura concreta da realidade concreta, 

                                                
241 ARANTES, Paulo Eduardo. Origens do marxismo filosófico no Brasil: José Arthur Giannotti nos anos 60. In: 

MORAES, João Quartim de (org.). História do marxismo no Brasil: os influxos teóricos, vol.2; 2ª ed., Campinas 

SP: Editora da Unicamp, 2007, p.127-186. 
242 Entrevista de Michael Löwy aos professores Ângela de Castro Gomes e Daniel Aarão Reis em 11 de 

setembro de 1996, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Publicado na internet com titulo: “Um 

intelectual marxista: entrevista com Michael Löwy”. http://www.historia.uff.br/tempo/entrevistas/entres2-
1.PDF. Acessado em 16/12/2012. 
243

RODRIGUES, Lidiane Soares. A produção social do marxismo universitário em São Paulo: mestres, 

discípulos e ‘um seminário’ (1958-1978). Tese de doutorado. Universidade de São Paulo (USP), 2011, p.40. 
244 ARANTES, op. cit., p.129. 
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utilizando-se do método de Marx (com certo cunho cientifico). Entretanto, todos partiam de 

seus objetivos pessoais para dele participar, desde meramente acadêmicos, a político-

práticos
245

.  

Estudaram metodicamente o texto de Marx, e o leram como qualquer outro autor. Os 

“integrantes do seminário leram O Capital, capitulo por capitulo, parágrafo por parágrafo, 

procurando entender sua estrutura interna, bem como a sua lógica de organização dos 

argumentos
246

”. Faziam uma leitura, com rigor filosófico, porém como o grupo era 

multidisciplinar, inevitavelmente exploraram os mais variados campos, ritmos e 

linguagens
247

. De 1958 até 1961 o funcionamento do grupo parece ter sido irregular, tendo 

uma disciplina mais rigorosa e assim mantendo as reuniões quinzenais sem faltas a partir de 

1961 até 1964. As reuniões aconteciam aos sábados às 14 horas, sempre com um responsável 

pela exposição do capítulo discutido, “sendo rotativa a tarefa, seguida da intervenção de cada 

membro, com o ponto de vista de sua disciplina
248

”. 

Esta foi sem dúvidas uma tentativa importante de incorporar Marx aos meios 

acadêmicos brasileiros que ainda possuíam uma resistência ao pensador alemão
249

, refletido 

também no pouco espaço que o marxismo tinha na academia na época (principalmente 

brasileira) em contraposição á sua importância no conhecimento social, enquanto instrumento 

de análise e intervenção da realidade. O marxismo “ainda era algo pouco palatável
250

” na 

intelligentsia brasileira, a não ser para os sujeitos ligados a partidos e ideias comunistas, 

                                                
245 ARANTES, op. cit., p.127-186. 
246 MARTINS. Éder Luís. Marxismo e a universidade no Brasil: um estudo sobre o “Seminário Marx” (1958-

1964). Dissertação de mestrado em História Econômica. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), São 

Paulo, 2008, p.86. 
247 RODRIGUES, op. cit. 
248 Ibidem, p.47. 
249 Um dos efeitos do XX congresso do PCUS ao marxismo foram à proliferação do pluralismo teórico, autores 

renegados pela URSS como Trotsky, Rosa Luxemburgo, Bukhárin, entre outros, apareceram com força no 

mundo afora. Na verdade, passou a surgir um processo estudado pelo historiador Perry Anderson, nomeado por 
ele de “marxismo ocidental”. (ANDERSON, Perry. Considerações sobre o marxismo ocidental. São Paulo: 

Brasiliense, 1989). Após 1956 haveria, segundo o autor, uma renovação do marxismo. Uma nova leitura da obra 

de Marx, discutido mais nas universidades, em outras perspectivas, com a tentativa de diminuir traços do 

bolchevismo. Renascimento da pesquisa e discussão marxista, redescobrimentos de marxistas renegados e 

heréticos, crescimento de publicações e reedições de textos marxistas e de Marx, além de antimarxistas, 

principalmente no ocidente, causadas pela entrada cada vez maior do marxismo nas universidades. O que 

ocasionou também a saída de muitos marxistas da ação política direta na luta de classes. A abertura do arquivo 

de Kruschev dera a luz, em certa medida, ao nascimento do marxista sem partido, autores marxistas que nunca 

participaram de um partido surgiam. Na maioria das vezes, tornaram-se grandes sociólogos, historiadores, 

filósofos, cientistas políticos, psicólogos, etc., comprometidos com o marxismo, mas, que nunca exerceram uma 

atividade de militância partidária. Novas temáticas passaram a serem exploradas, novas preocupações 

intelectuais, como o crescimento da curiosidade da relação entre marxismo e humanismo, da redescoberta do 
“jovem Marx”, a preocupação com a democracia, com novas formas de empreender ações revolucionárias, e 

principalmente com a tentativa de construção de uma unidade na nova diversidade que se abria. Alguns autores 

acreditam que este seja “o capitulo brasileiro do marxismo ocidental”. (MARTINS, op. cit., p. 28).   
250 MARTINS, op. cit., p. 85. 
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revolucionários. É “evidente que os canais de difusão do Marxismo, dentro do Brasil eram 

precários e muito restritos e, nesse sentido, a originalidade do Seminário contribuiu para que 

se superassem tais entraves
251

”. Ajudou assim, no avanço e consolidação do marxismo 

enquanto corrente de pensamento na academia.  

Saíram de pessoas participantes daquele grupo, pesquisas que contribuíram para novas 

interpretações sobre o Brasil. Pesquisas voltadas para uma realidade não muito distante 

daqueles tempos, como o período conhecido de intervalo democrático populista
252

, além de 

estudos políticos sobre a América Latina, sobre a revolução burguesa no Brasil, sobre a 

condição do negro escravo, sobre a formação histórica brasileira, análises do capitalismo 

brasileiro, e latino-americano, etc. Centrados em rigorosa investigação empírica e sustentados 

por denso cabedal da teoria sociológica
253

.  

  Algumas pesquisas abordavam a questão do desenvolvimento econômico e “inserção 

do Brasil no contexto capitalista mundial da época
254

”. Surgiram, por exemplo, estudos sobre 

o empresariado e o Estado brasileiro. O mais famoso deles, talvez seja o de Fernando 

Henrique Cardoso, Empresário industrial e desenvolvimento econômico, publicado em 1964, 

que criticava o “mito” criado sobre a existência de uma burguesia nacional com propensões 

anti-imperialistas, e que analisando o empresariado industrial brasileiro,  

 
[...] concluiu que a classe não aspirava realizar qualquer ruptura com as 

estruturas dominantes que, vinculadas à dominação oligárquica, ainda 
influenciavam, e muito, as estruturas sociais do Brasil. No entanto, também 

esta mesma classe industrial, aceitava que o capital estrangeiro pudesse 

adentrar o país e dele ficar sócia, referendando assim, sua inserção 
subordinada no processo de modernização industrial

255
. 

 

Em 1970, seria publicado o seu famoso Dependência e Desenvolvimento na América 

Latina em parceria com o chileno Enzo Faletto
256

. Neste livro os autores recolocam parte da 

perspectiva já trilhada por Cardoso no livro publicado em 1964, e assim, se opunham as 

respostas dadas pelo CEPAL sobre o desenvolvimento econômico dos países latinos 

                                                
251 MARTINS, op. cit., p. 85. 
252 DEMIER, op. cit.  
253

 De acordo com um estudioso deste grupo de O Capital, o livro Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema 

Colonial (1777-1808) de Fernando Antônio Novais, escrito como tese de doutoramento em 1973, que foi 

“concebido nos anos do seminário e terminado muito tempo depois
253

”, pode ser considerado “a obra-prima do 

grupo”. MARTINS. Op. cit., p.93. 
254

 Ibidem, p.96. 
255

 Ibidem, p.100-101. 
256

 Fernando Henrique Cardoso afirma no prefácio da edição que dispus que este livro foi escrito entre os anos 

de 1965 a 1967 em Santiago no Chile. CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e 

Desenvolvimento na América Latina: ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

9ª ed., revista, 2010, p. 7. 
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americanos, que apostava no,  

 

[...] acento no progresso técnico, para aumentar a produtividade, e na 
industrialização, como requisito para escaparmos da lei de bronze da perda 

constante de valor dos produtos agrários e minerais exportados em 

comparação com os preços dos bens manufaturados e equipamentos 

importados. O Estado seria instrumento essencial para acelerar a acumulação 
de capitais (sem desprezar o investimento estrangeiro) e para planejar as 

metas de crescimento, bem como para criar condições propicias ao 

desenvolvimento econômico
257

. 
 

 

Este é um livro reconhecido quando se fala de teoria da dependência. Assim, o livro 

objetiva criticar a visão dualista que acreditava na inevitabilidade da estagnação da economia 

da América latina, fruto da contradição entre interesses imperialistas e desejos de 

desenvolvimento econômico das forças internas. Começa apontando a crítica a uma análise 

dualista que preconiza a atualização dos conceitos opostos de “tradicional” e “moderno”, de 

duas sociedades, e grupos sociais representantes delas, que parecem ser extremamente 

antagônicos. Contra esta perspectiva afirmam que as “duas dimensões do sistema econômico, 

nos países em processo de desenvolvimento, a interna e a externa, expressam-se no plano 

social, onde adotam uma estrutura que se organiza e funciona em termos de uma dupla 

conexão: segundo as pressões e vinculações externas e segundo o condicionamento dos 

fatores internos que incidem sobre a estratificação social
258

”. 

Afirmam que,  

Os grupos econômicos locais nem sempre puderam manter seu controle ou 
seu predomínio sobre o setor produtivo. Com efeito, em determinadas 

circunstancias, a economia dos países latino-americanos também se 

incorporou ao mercado mundial através da produção obtida por núcleos de 
atividades primárias controladas de forma direta pelo exterior

259
. 

 

Assim, acreditam que,  

[...] a compreensão da situação atual dos países industrializados e 

dependentes da América Latina requer a análise dos efeitos do que 

chamamos de ‘internacionalização do mercado interno’, expressão que 
caracteriza a situação que responde a um controle crescente do sistema 

econômico das nações dependentes pelas grandes unidades produtivas 

monopolísticas internacionais
260

.  
 

Ou seja, um capitalismo dependente é aquele que está integrado em uma condição de 

dependência ao mercado capitalista internacional. Que é o caso dos países latino-americanos, 

                                                
257 CARDOSO; FALETTO, op. cit., p.8. 
258

 Ibidem, p.51. 
259 Ibidem, p.64. 
260 Ibidem, p.181 
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entre eles o Brasil. Porém, 

O que é característico do capitalismo dependente na fase de industrialização 

da periferia sob impulso do capitalismo oligopólico internacional é o 

desenvolvimento de uma forma estatal baseada na aliança entre 

empresa multinacional, empresariado estatal e burguesia local, através 

da qual estes setores exercem o domínio sobre o resto da sociedade
261

.   

 

Assim sendo, estes autores, partindo da mesma problemática da CEPAL sobre a 

dependência econômica e política dos países latino-americanos, mas com perspectivas 

distintas, rompem com a visão dualista que opunha o desenvolvimento a dependência. E 

formulam um pensamento dialético de dependência e desenvolvimento, desenvolvimento e 

dependência. Ao fim, contudo, chegam a respostas parecidas com as preconizadas pela 

CEPAL, pois Cardoso e Faletto parecem apontar como caminho ao desenvolvimento 

capitalista dependente e associado dos países periféricos, a sua inserção capitalista ao 

centro
262

. Enquanto a teoria da dependência de Marini e Santos apresentaram a necessidade da 

revolução socialista para superação da dependência e assim do subdesenvolvimento brasileiro.  

 

3.2.2. A Renovação dos comunistas do “partidão” 

  

Durante o debate interno ocorrido no PCB entre 1956-1960, foi forjado um grupo 

coeso de severos críticos da “nova linha” política do partido. O grupo que ficou conhecido 

pela literatura especializada enquanto “conservadores”, porque conservavam as posturas e 

teses anteriores à crise comunista de 1956, foram críticos da “nova linha” política do partido 

desde a formulação na Declaração de março, passando pelos debates preparatórios ao V 

congresso, até as suas “saídas” em 1962. Sujeitos como: Mauricio Grabois, Pedro Pomar, 

João Amazonas, Carlos Danielli e Calil Chade, formaram a trincheira que atacava o abandono 

da revolução democrática e anti-imperialista de imediato, contida no programa do IV 

Congresso (1954), já que a “nova política” pecebista passava a apostar numa via pacífica de 

mudanças graduais dentro dos limites do capitalismo, que pregava que através de graduais 

reformas, acumulariam forças necessárias à revolução socialista, o que para estes militantes se 

caracterizava o abandono do marxismo por um nacionalismo exacerbado, um verdadeiro 

“desvio oportunista de direita
263

”. 

Pois, (ao reconhecer o desenvolvimento do sistema capitalista brasileiro) a Declaração 

de março “embeleza o capitalismo. Procura mostrar que a indústria brasileira atingiu elevado 
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nível de crescimento e atribui este crescimento ao capital nacional
264

.” E ao desconsiderar 

também a participação do imperialismo neste processo, acabam retirando de saldo a 

idealização necessária para sustentar a tese da força revolucionária da burguesia na defesa 

intransigente dos interesses nacionais. “No plano da ação política, a nova linha teria levado, 

segundo os ‘oposicionistas’, o partido à passividade, perda de identidade política e à diluição 

no movimento nacionalista
265

.” 

Para os críticos, a excessiva ênfase na aliança com a burguesia contida no documento e 

nas teses de seus defensores, entregava a liderança da revolução anti-imperialista (primeira 

etapa para uma revolução socialista) à burguesia e não aos trabalhadores, renegava o 

proletariado a uma posição subalterna nesta aliança. Além de que a coexistência pacífica 

parecia eliminar os caminhos tortuosos de luta, indicando um “caminho róseo, sem comoções 

sociais e choques violentos
266

”. Assim sendo, com o pretexto de combate ao dogmatismo nas 

fileiras do partido, estariam abandonando as reivindicações radicais, revolucionárias.  

Criticaram também a política interna, o fracasso do trabalho de direção coletiva, já que 

o próprio documento de 1958 tinha sido feito à revelia da direção. Criticavam a posição 

assumida sobre a reforma agrária, já que o PCB falava em “frente única” com setores 

latifundiários. Sendo esta, aliás, a única mudança substancial entre a Declaração de março de 

1958 e as resoluções aprovadas no V Congresso em 1960, pois não preconizariam mais uma 

frente única com setores latifundiários, passando para uma proposta de transformação radical 

da estrutura agrária do país com eliminação dos latifundiários como classe
267

.  

Depois dos debates internos, é aprovado no PCB, a mudança de seu estatuto, programa 

e inclusive nome, que passa a se chamar Partido Comunista Brasileiro, com intuito de se 

“adequar” à exigência da justiça eleitoral brasileira para conseguir a sua legalização.    

Contudo, grupos de militantes descontentes, principalmente os já críticos da “nova 

linha política” acusaram o C.C. de medida autoritária e de tentativa de criar outro partido que 

nada tem a ver com o partido comunista. Assim sendo, exigiam a convocação de um 

congresso extraordinário que discutisse as várias propostas de modificações efetivadas
268

.  

Publicam uma carta que acusa o C.C. de “liquidacionismo”, pois acreditavam que a 

direção partidária estava liquidando o partido de vanguarda da classe, ao retirar seu caráter 

revolucionário, em troca de uma hipotética legalidade. O resultado da publicidade da carta foi 
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a expulsão de seus signatários. Por ferirem a disciplina partidária, ao constituírem uma fração 

– era o que a divulgação da carta apontava segundo a direção do PCB –, algo inadmissível no 

partido
269

. 

Porém, em fevereiro de 1962 os excluídos, utilizam-se de uma tática impressionante, 

ao realizarem uma Conferencia Nacional Extraordinária onde expulsam aqueles que os 

expulsaram, e sobre aprovação de novos estatutos, e eleição de nova direção, declaram a 

reorganização do partido que o grupo de Prestes haviam tentado liquidar, ao (re)fundarem o 

Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
270

.  

Nesta conferencia foi eleito o C.C. e seu secretariado que era formado por: Amazonas, 

Grabois, Pomar, Calil Chade e Carlos Danielli, os sujeitos mais aguerridos no debate interno 

de preparação para o V congresso, que possuíam uma proeminente trajetória no PCB, tendo 

estado entre as principais lideranças do partido entre 1943-1957.  

Porém, apesar das muitas divergências, dos futuros militantes do PCdoB com a “nova 

linha” política do PCB, estas estiveram sempre no plano politico-estratégico. Não houve uma 

“ruptura ideológica significativa”, pois continuaram a compartilhar dos mesmos 

“pressupostos doutrinários
271

”. Continuavam conservando a concepção da revolução brasileira 

preconizada pelo marxismo pecebista. Convergiam sobre a necessidade de eliminar os 

aspectos pré-capitalistas, para desenvolvimento das forças produtivas, através de uma ação 

nacionalista de defesa do capital brasileiro contra os “parasitas” imperialistas.  

Assim as divergências não se davam no campo da contradição campo-capitalismo, 

estes ainda compartilhavam da visão de revolução anti-feudal, democrático-burguesa, de 

cunho nacionalista, já que anti-imperialista, dos últimos anos
272

. Divergindo apenas das suas 

formas de luta.  

Em seu Manifesto-programa, publicado em fevereiro de 1962, reconheciam – assim 

como a Declaração de março – o avanço do capitalismo no Brasil, mas, esse com apoio do 

imperialismo, e mantendo o funcionamento pleno do latifúndio, o que fazia com que 

aumentassem os problemas, e não apresentassem soluções. Assim, continuavam afirmando 

que: “O imperialismo, o latifúndio e os grupos monopolistas da burguesia são, por 

conseguinte, os principais entraves ao progresso da nação e à conquista do bem-estar do 
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povo
273

”. A diferença é que reconheciam que alguns grupos de capitalistas nacionais estavam 

associados a forças dos latifundiários e imperialistas, tratando-se de especuladores, que 

ganhavam muito com a inflação.  

Acreditavam que as ações e conquistas parciais, as campanhas eleitorais enquanto 

propagandas das ideias revolucionárias eram importantes para o amadurecimento da classe 

proletária, porém, o caminho pacífico da revolução proposto pelo PCB era inviável, somente 

o enfrentamento podia fazer a revolução. 

Assim faziam questão de salientar que as eleições não podiam expressar e não 

expressavam a vontade do povo, pois com as limitações dela, como a exclusão dos soldados, 

analfabetos, etc., limitavam a situação, fazendo com que o Congresso e o poder executivo 

fossem assim sempre administrados pelos políticos conservadores avessos a mudanças. 

Concordavam que havia necessidades de reformas como as de base, propostas pelo governo 

de João Goulart, porém, estas reformas não poderiam ser feitas no regime político vigente. O 

que fazia com que abandonassem a tática de mudança da composição governamental, 

posicionando-se assim contra a formação de um gabinete nacionalista democrático e sim pela 

instauração de outro regime.  

Apostavam assim na construção de um governo popular revolucionário que defendesse 

e incentivasse a indústria nacional e confiscasse “os capitais e as empresas dos grandes 

capitalistas brasileiros que estiverem aliados aos imperialistas estadunidenses
274

”.          

Porém, o regime popular revolucionário do PCdoB possuía uma textura democrática 

burguesa. E como se pode ver pelos fragmentos de seu manifesto-programa expostos acima, 

embalados por um sentimento nacionalista que não parece romper com as matrizes comuns da 

época
275

. Assim, “[...] não conseguia mostra-se substancialmente diferente de sua matriz
276

”. 

O PCdoB se configurava enquanto o Partido da revolução (anti-imperialista, de 

libertação nacional). E o PCB o partido das reformas que levarão à revolução (anti-

imperialista, de libertação nacional)
277

.  
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Entretanto, se os críticos da “nova linha” política do PCB, futuros construtores do 

PCdoB, não possuíam uma discordância ideológica significativa, essas ficaram para os 

editores da revista Brasiliense, Caio Prado Jr, e Elias Chaves Neto. A revista era um periódico 

independente, mas ligado ideologicamente ao Partido Comunista, que publicava textos de 

cunho marxista e nacionalista, discutindo aspectos importantes das Ciências Humanas e 

Sociais. Com textos geralmente críticos às posições oficiais do PCB, a revista foi o veículo 

propagandístico importante para difusão das teses do historiador Caio Prado Jr sobre a 

realidade e a revolução brasileira, geralmente indo em contraposição às sustentadas pelo PCB. 

Fundada em 1955, antes mesmo do processo de “desestalinização”, a revista havia sido 

recebida pelo partido de forma bastante crítica. Teve seu fim com o golpe civil-militar de 

1964
278

.   

 Faz-se importante levar em consideração as questões formuladas, e as respostas dadas, 

por Caio Prado Jr, quando se trata de marxismo brasileiro, e principalmente no tocante a esta 

monografia que pretende perceber o surgimento de algo novo no marxismo, ou mesmo 

mapear estas novas experiências.  

Como não analisei os artigos publicados na revista, apresentarei aqui os argumentos 

do historiador retirado de seu famoso livro: A revolução brasileira, publicado depois do golpe 

civil-militar, em 1966 (período que foge do recorte temporal preconizado por esta pesquisa).  

Isso se faz necessário visto a proximidade das críticas produzidas por Caio Prado Jr, militante 

do PCB, com as que foram apresentadas por parte considerável dos grupos que se postavam 

enquanto opositores do Partido Comunista, e de que, de alguma forma, representaram uma 

inovação na análise da realidade brasileira no campo do marxismo. Além disso, é importante 

dizer que não acredito perder muito com esta estratégia de apresentar os argumentos do 

historiador proferidos na década de 1950 através de um livro publicado em 1966, pois, muito 

do que foi escrito neste livro, e principalmente, o que será exposto aqui, foram apresentados 

nos anos de 1950, principalmente na revista lembrada acima, pois está é uma obra síntese 

desse debate de Caio Prado Jr com o PCB
279

.        

Ao traçar suas criticas á concepção de revolução preconizada pelo Partido Comunista, 

Caio Prado Jr acreditava que o problema esteva no fato de que esta era cópia de uma realidade 

estranha ao Brasil, o que fez com que fosse montado “[...] um esquema abstrato, copiado de 

modelos exóticos artificialmente transplantados para a nossa realidade
280

.” Que parece ter 

origem no programa da Internacional Comunista adotado pelo VI congresso da IC ocorrido 
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em 1928 em Moscou, onde foram traçadas análises da realidade dos países “dependentes” da 

América Latina. “Todos esses países foram em bloco enquadrados no mesmo esquema, 

decalcado por sua vez, [...], no modelo europeu
281

”. De acordo com Caio Prado Jr,  

 

Nessa generalização apressada e injustificada, o Brasil foi particularmente 

prejudicado, pois no organismo que se incumbiria da elaboração da teoria e 
da linha revolucionária na América do Sul, o chamado Bureau Sul-

americano da Internacional Comunista, com sede em Montevidéu, a 

predominância era decididamente do elemento hispano-americano, [...] 
muito pouco se sabia ai de coisas brasileiras

282
.  

 

Assim acredita que foi a ignorância sobre a realidade brasileira “que tornou tão fácil 

aos autores da nossa teoria revolucionária aplicarem ao Brasil o esquema consagrado de uma 

revolução democrático-burguesa destinada a eliminar do nosso país os ‘restos feudais’ ainda 

nele presentes por atribuição do mesmo esquema
283

.” 

Os autores pecebistas falam de restos feudais, porém, para existir tais “restos” é 

preciso que tenha existido feudalismo, e Caio Prado Jr é um severo critico dessa tese de 

existência do feudalismo brasileiro. Para o historiador paulista, nunca existiu e não existe no 

Brasil o “latifúndio feudal”.  

 

Se por essa designação entendemos algo mais que um simples rótulo de 

sabor literário, se lhe pretendemos dar, como deve ser o caso, um conteúdo 

econômico e social preciso e adequado, que permita conclusões de ordem 

política, e particularmente de natureza revolucionária, então o conceito de 
latifúndio feudal ou semifeudal é inaplicável e inteiramente descabido no 

que respeita ao Brasil e à maior e melhor parte de sua estrutura rural
284

. 

 

Para Caio Prado Jr, o que existia em alguns lugares no campo no Brasil, era uma 

relação de emprego com remuneração in natura do trabalho, ou seja, com pagamento de uma 

parte do produto resultante do trabalho. Sendo assim, esta relação se parece mais com o 

assalariamento do que relações de trocas feudais, o que faz com que pensemos em relações 

capitalistas e não feudalismo. 

Para Caio Prado Jr, “feudal”, tornou-se, no Brasil, “sinônimo ou equivalente de 

qualquer forma particularmente extorsiva de exploração do trabalho, o que é naturalmente 

falso
285

”. Ora, o trabalho no Brasil possuía expressões de enorme exploração por ser ainda um 

jovem herdeiro do regime escravista, que teve fim apenas a poucas décadas. Entretanto, 

escravismo e feudalismo são coisas bastante diferentes. Acreditava então, ser mais adequado 
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caracterizar esta exploração excessiva do trabalho no campo, enquanto exploração “semi-

escravista”, o que aludiria ao passado colonial brasileiro, este realmente existente na história 

do país, diferente do feudalismo. Assim, nada justifica em falar revolução anti-feudal.  

Além disso, o historiador parece já chamar atenção de que aquelas relações pré-

capitalistas, semi-escravistas (semi-feudais para o PCB), aquilo arcaico, invés de obstaculizar 

o avanço e amadurecimento do moderno, das relações capitalistas, na verdade, impulsionou, e 

contribuiu para o seu desenvolvimento, ao permitirem uma superexploração do trabalho. Por 

isso deveriam ser vistos como integrantes do modo de produção capitalista brasileiro e não 

um defeito a ser extirpado.  Em visão dualista diria que o “atrasado” não era empecilho para o 

desenvolvimento do “moderno”. 

Caio Prado Jr, também discorda da tentativa de fazer uma distinção política e de 

categoria social entre,  

[...] de um lado, fazendeiros, estancieiros, senhores de engenho e usineiros 

(que são os grandes proprietários brasileiros, e seriam na teoria preconizada 

os nossos ‘feudais’), e doutro lado a burguesia industrial, comercial ou outra 
qualquer. Todos esses grupos que constituem no Brasil, em conjunto, a 

classe econômica, financeira, social e politicamente dominante, se compõem 

da mesma categoria de indivíduos, sejam suas atividades urbanas ou rurais. 
Os interesses desses indivíduos se diferenciam naturalmente no que respeita 

especificamente aos seus negócios particulares, bem como em função do seu 

nível financeiro. Mas não tem posição de classe ou categoria social 
distinta

286
. 

 

São eles, burgueses, capitalistas, pertencentes à mesma classe, e se diferenciam apenas 

pelos seus ramos e vultos de seus negócios. Aliás, o historiador faz questão de lembrar que foi 

do campo de onde saiu o capital para montar as primeiras empresas do país (em certa medida 

como nos outros países onde o capitalismo começou a florescer, impulsionando suas 

revoluções industriais), além do capital estrangeiro necessário para um país que não tinha 

nada em base industrial. Assim sendo, o historiador paulista acredita que a relação entre a 

indústria e o campo no Brasil é muito mais íntima do que imaginam seus colegas do Partido 

Comunista. Afirmava inclusive que muitos latifundiários possuíam capital investido nas 

indústrias, e por isso não podem de forma alguma compartilhar deste antagonismo, visto pelo 

PCB. “Não há assim fundamento para estabelecer distinção político-social, de natureza 

estrutural, entre os setores e categorias sociais brasileiros ligados respectivamente a atividades 

rurais e urbanas
287

”.    

Nesta perspectiva, Caio Prado Jr questionava então a figura do “latifundiário” e da 
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“burguesia” nos esquemas do PCB. Estes são homens de negócios, e como homens assim, 

possuiam latifúndios e indústrias. Não existindo assim, a diferenciação entre latifundiários e 

industriais. Eram todos burgueses, uma burguesia débil, atrasada, mas burguesia. Formando o 

capitalismo débil e atrasado brasileiro. Se existiam relações de exploração extrema no campo, 

que não garantiam nem a liberdade necessária à caracterização do capitalismo maduro, 

principalmente no Norte e Nordeste, é porque eram frutos das remanescentes escravistas, 

natural em um país onde a “abolição da escravidão data de pouco mais de duas ou três 

gerações
288

”. Assim, arma suas críticas às visões que pretendiam apartar a burguesia agrária 

da industrial urbana.   

Depois de criticar a existência desses personagens, assim como esboçada na 

concepção de revolução pecebista oficial, Caio Prado Jr atacou a valoração dada a eles. Pois, 

não eram porque os empresários eram dedicados aos negócios da agropecuária que eles se 

consistiam necessariamente em retrógrados, conservadores, nem quer dizer que, porque eram 

industriais urbanos que estes eram necessariamente abertos e tolerantes em relação a reformas 

sociais. Pois, estas definições políticas não se dão por uma determinação econômica 

mecânica. 

Após isso, constatava um fato evidente na época inclusive para a direção do PCB: em 

nenhum momento anterior da história brasileira a burguesia nacional enriqueceu tanto quanto 

os anos de 1950 e 1960. “E progrediu e enriqueceu precisamente, em boa parte, graças ao 

reforço, impulso e exemplo que lhe trouxeram os empreendimentos e iniciativas imperialistas.  

Não somente isso é um fato incontestável, mas ainda a burguesia está plenamente consciente 

dele
289

.” É claro que existiam casos particulares de empresários brasileiros que tiveram seus 

negócios arruinados por causa do capital internacional, mas é preciso saber separar de casos 

individuais e específicos de grupos e situações gerais construtores de uma oposição política de 

classe entre a burguesia brasileira e o imperialismo e setores próximos a ele. 

Assim sendo, a relação de independência com o capital estrangeiro era uma realidade 

para a burguesia brasileira, e não havia condições de desenvolvimento para a economia 

nacional sem a intensificação dessa relação. A burguesia nacional necessita do capital 

estrangeiro para se desenvolver, ou da tecnologia que ainda não produz no Brasil. 

Realmente havia circunstâncias onde interesses de industriais nacionais se chocavam 

com atividades de grupos ligados ao capitalismo internacional, porém, existiam circunstâncias 

onde se conflitam com outros industriais tão nacionais quanto eles.  
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Mas nada disso [é] suficiente para determinar discriminações de ordem 

estrutural e marcar posições político-sociais distintas e caracterizadas. 

Aqueles atritos e conflitos permanecem sempre no estrito plano da vida 
comercial ordinária e da concorrência característica do sistema capitalista em 

que se verificam
290

. 

 

Desta forma, Caio Prado Jr já defendia a tese de que, a existência de duas categorias 

de classe em áspero antagonismo (“burguesia nacional” X “burguesia imperialista”) 

correspondia a um o erro teórico da concepção de revolução pecebista, que confundia a 

realidade brasileira por estar atrelada um esquema que tinha a Rússia czarista e os países 

asiáticos enquanto modelos. Por isso pensavam a realidade brasileira sobre uma dicotomia 

entre uma burguesia retrógrada ligada a latifundiários e aliados aos imperialistas (norte-

americanos no caso do Brasil), em viva contradição com um setor progressista da burguesia e 

“eventual aliado do campesinado e do operariado na revolução democrático-burguesa, a 

chamada ‘burguesia nacional’
291

”. Eis aqui, o ataque do historiador a outro mito da teoria da 

revolução brasileira pecebista: a força progressista da burguesia nacional. 

Depois de discordar de parte do arcabouço teórico mobilizado pelo PCB para a 

caracterização de sua revolução, Caio Prado Jr discordaria, evidentemente, das propostas 

práticas desse projeto, ou seja, da estratégia da revolução. Pois, como “a situação figurada no 

esquema assinalado não corresponde a nada de brasileiro, senão à custa de adaptações 

artificiosas e deformação grosseira dos fatos
292

”, foi construída pelo PCB uma “desorientada 

e oportunista linha de ação política
293

”.  

Contudo, apesar de suas criticas ao PCB, e a sua defesa de que o Brasil vivia sobre um 

modo de produção capitalista dominante, o historiador continuava acreditando que ainda não 

existiam condições de se eliminar o capitalismo e implantar o socialismo no Brasil, assim, 

propunha uma “saída” reformista, apostando num capitalismo democrático, e numa 

capitalização do capitalismo, assim como os pecebistas. O programa politico de Caio Prado 

Jr, almejava algo próximo da criação do que eram os Estados de bem-estar social da Europa 

na época, pois pregava a necessidade da “[...] intervenção decisiva do poder público na 

condução dos fatos econômicos e na orientação deles para objetivos prefixados.” 

Essencialemnte no sentido “de promover, tanto quanto possível, uma distribuição mais 

equitativa de recursos financeiros e dos proventos e benefícios derivados das atividades 

econômicas. Isso sobretudo pela defesa dos interesses do trabalhador e valorização do 
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trabalho
294

”. Esperando fornecer melhores condições de sobrevivência aos trabalhadores, já 

que acreditava não existir ainda condições para ir além dos marcos estruturais estabelecidos 

pelo sistema capitalista
295

.   

Desta forma, “Não se pretende com isso eliminar a iniciativa privada, e sim 

unicamente a livre iniciativa privada que, esta sim, não se harmoniza com os interesses gerais 

e fundamentais do país e da grande maioria de sua população, por não lhe assegurar suficiente 

perspectiva de progresso e melhoria de condições de vida
296

”. Era necessário apenas, por 

hora, reorientar a política econômica para distribuição e repartição efetiva da renda 

assegurando em curto prazo um aumento dos padrões de vida da população.  

 

3.2.3. Os Trotskistas e os católicos em uma proposta de renovação da esquerda  

 

O POR, que havia sido criado em 1952 após a dissolução do PSR, foi mais uma 

organização crítica ao populismo, nacionalismo, ao aparelhamento dos sindicatos ao Estado. 

Lutou pela independência da classe operária e pela revolução socialista imediata levando a 

frente uma tradição trotskista que pregava a anos tais posturas. Porém, ao praticar a estratégia 

do entrismo parece ter se aproximado das “teses do PCB sobre o Brasil
297

”. Apesar de ter 

apoiado a reforma agrária, por exemplo, numa perspectiva distinta da recomendada pelo PCB, 

através de uma visão em revolução permanente, entendendo-a então, enquanto vinculada a 

revolução socialista, e por isso, inevitavelmente de caráter socialista, fazendo parte assim, 

daquelas organizações que apoiaram a revolução radical “na marra” preconizada pelas Ligas 

camponesas, em contrario a posição “moderada” do Partido Comunista. Aceitaram, contudo, 

o objetivo de eliminar os restos feudais existentes no Brasil. 

Assim, manteve-se presa ainda aos mesmos limites analíticos do PCB, como afirma 

um especialista em sua história: “Com relação à formação histórica da sociedade brasileira, o 

POR não resolveu as contradições e equívocos da interpretação do PCB: qualificou o Brasil 

como ‘um país semi-colonial” de produção agrícola, representadas pelos regimes de colonato 

e de ‘meias’ e ‘terças’
298

”.  

Defendeu a extinção das relações semi-feudais, mesmo admitindo que a maioria do 

país encontrava-se sobre bases capitalistas. O que, aliás, não era algo estranho a sua própria 
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matriz trotskista. O próprio Trotsky ao morar no México, via esse país como “nação ‘semi-

colonial’ marcada por ‘restos de formas feudais’ e pelo ‘barbarismo medieval’ no campo
299

”. 

Assim, o POR não rompeu os limites do trotskismo e em alguns momentos pareceu perder-se 

nas concepções pecebistas, já que de alguma forma faziam parte dele, com sua estratégia de 

entrismo. Representando desta forma, pouco de inovador para a nova esquerda. 

No decorrer dos anos de 1960, e da ebulição de debates no campo da esquerda, surgiu 

a Ação Popular (AP), fruto da junção da ala “mais à esquerda” da JUC (Juventude 

Universitária Católica) com outros estudantes independentes, alguns inclusive ateus e 

marxistas declarados
300

.  

A JUC, formada no inicio da década de 1950 e atuante no movimento universitário, 

onde convivia com socialistas e comunistas, passou a cada vez mais, perceber a necessidade 

de engajamento no mundo. Acreditando na existência de uma providência divina que agia 

sobre a história, não confiavam na passividade, queriam agir sobre as estruturas, pois se viam 

como os escolhidos por Deus para ação, principalmente na conjuntura em que viviam, de um 

mundo dividido entre dois blocos políticos, de expressão igual de anti-cristianismo e anti-

humanismo, os capitalistas e comunistas. Assim sendo, era necessário uma intervenção 

própria, já que “Nós sabemos que existe uma Providência que governa a História, mas talvez 

tenhamos ignorado que esta Providência quer que sejamos nós os executores de sua 

vontade
301

”. Desta forma, a radicalização da luta dos oprimidos no mundo e no Brasil levaram 

a JUC ao engajamento politico cristão. Contudo, este estranhamento já não cabia mais nos 

muros das universidades, e seria expandido para construção de uma Organização maior
302

.  

A JUC era crítica à visão tradicional da Igreja, porém não pretendia criar uma nova 

cristandade. Nem formar um partido reformista, pois possuíam uma indignação moral ao 

sistema capitalista. Acreditavam em um socialismo democrático, que através de um 

humanismo cristão, construiria uma sociedade justa e cristianizada.  

A AP surgiu em 1962, porém, teve sua fundação formal em Salvador em 1963. Já 

estava disseminada principalmente entre o movimento estudantil, onde se fazia presente à 

força da JUC. Chegou a ocupar por anos a presidência da UNE
303

, além de DCE´s em vários 

                                                
299 TROTSKY apud PEREIRA NETO, op. cit., p.49-50.  
300RIDENTI, Marcelo. Ação Popular: Cristianismo e Marxismo. In: REIS FILHO, Daniel Aarão; RIDENTI, 
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302 A JUC, porém, continuou a existir mesmo depois da fundação da AP, mas teve seu fim próximo anunciado 

com o golpe de 1964, chegou a realizar um encontro nacional em 1968, mas esvaziado, acabou se dissolvendo. 
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partir de 1957 com a ascensão do PCB no movimento estudantil. Porém a partir dos anos de 1960, a AP, apoiada 

por outros grupos comunistas contrários ao PCB, passou a dominar politicamente a instituição, com a eleição de 

maioria nas três diretorias formados nos anos 1960 anteriores ao golpe civil-militar. Tendo sido os presidentes da 



87 

 

cantos do país, porém, a AP não se restringiu apenas ao movimento estudantil, tentou se 

aproximar da população mais pobre, conseguindo certa inserção principalmente pela 

participação no Movimento de Educação de Base, que era fruto da ação da Igreja. Lá tentaram 

criar um espaço de atuação, procurando conscientizar politicamente através do processo de 

aprendizagem, a população do campo. Alguns números apontam que entre “1961-1965, 380 

mil alunos concluíram os estudos no MEB
304

”. Também participaram militantes da AP, em 

Recife, do “sistema revolucionário de alfabetização”, do educador pernambucano católico, 

Paulo Freire
305

. 

Ainda antes do golpe civil-militar a AP participou das reivindicações em prol das 

reformas de base empreitadas pelo Governo Goulart. Depois do golpe, participou da 

rearticulação frustrada de resistência armada com Brizola, integrando a Frente de Mobilização 

Popular (FMP). Porém, após 1964, alguns militantes se auto-exilaram e AP ao se rearticular 

aprovou em 1965 um documento que aprofundava a necessidade da luta armada 

revolucionária. Sob forte influência da linha estratégica da revolução cubana, a Organização 

começa a perder cada vez mais militantes. E a partir de 1968, ao assumir o marxismo-

leninismo, a AP começa sua guinada ao maoísmo. Em 1971 passa a denominar-se Ação 

Popular Marxista-Leninista (APML), sendo que logo depois, a sua direção aprova a 

incorporação ao PCdoB, o que viria a ser concretizado em 1973, apesar da forte oposição 

interna, que resultou em cisão, já que parte da APML decidiu manter a organização que havia 

sido formado em 1971
306

.  

Porém, no período em que interessa a esta monografia a AP estava ainda envolvida em 

um socialismo humanista, fruto de uma aversão moral as relações produzidas pelo 

capitalismo.  O que pode ser averiguado em seu “Documento Base” de fevereiro de 1963. 

Ao tratar da “evolução da realidade brasileira” o documento não inova. Ainda 

circunscrito em uma perspectiva dualista, trata ainda de relações feudais e capitalistas. Aliás, 

quando traça sua estratégia de atuação no campo, pensa em setores de relações feudais. 

Aponta o burocratismo, as reformas de base, a tomada e fortalecimento do Estado 

através de uma política nacionalista, reformista e um discurso politico moralista, como 

estratégias para implantação de um “neocapitalismo” que garanta novos desenvolvimentos do 

sistema burguês. Assinala a “inexistência de uma vanguarda revolucionaria e de um trabalho 

eficaz de uma organização de massas
307

”, pois as organizações existentes estavam se 
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limitando à atuação aos auspícios da política burguesa. Assim, vê a urgência da necessidade 

de atuação revolucionária de combate à criação de uma fase “neocapitalista” no Brasil, e 

crítica os grupos de esquerda que partem de uma luta nacionalista, por imaginarem que a 

burguesia nacional vive em contradição inerente ao imperialismo dificultando a 

conscientização da classe e a revolução. Isso não quer dizer que a revolução já poderia ser 

feita, mas que deve-se “ordenar o trabalho e as conquistas atuais a uma preparação ativa desse 

processo
308

.”   

Assim, diante deste quadro, era objetivo “levar as massas às organizações sindicais, 

fortalecer a sua vanguarda política, criar condições de seu aparecimento onde elas não 

existiam, e, sobretudo conduzir o processo de conscientização através de uma critica 

constante do sistema capitalista e da apresentação da perspectiva socialista
309

”.       

Porém, mesmo apontando críticas ao PCB acreditava que se deveria organizar o 

“povo” (termo discutível do ponto de vista marxista) pela luta contra a “dupla dominação 

capitalista (nacional e internacional) e a feudal
310

”. 
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Considerações finais  

 

O saber nunca é categórico; está sempre sujeito a revisões. Nada pode fazer 

com que sejamos o passado: ele é apenas um espetáculo diante de nós, que 
precisamos interrogar. As perguntas partem de nós e as respostas, portanto, 

não esgotam, por principio, uma realidade histórica que não esperou por elas 

para existir
311

.  

 

O PCB formulara uma interpretação que insistia na existência de relações de trabalho 

pré-capitalistas, em muitos casos feudais. Influenciado pela III I.C. sustentava que estas eram 

relações pré-capitalistas, na base de que os trabalhadores não recebiam em dinheiro, às vezes 

eram pagos por produtos, ou por parte da produtividade de seu trabalho, como nas relações 

clássicas da servidão no feudalismo. Este monopólio da terra, e as relações pré-capitalistas de 

trabalho existentes, obstaculizavam o desenvolvimento da agricultura e da industrialização 

brasileira. Assim sendo, os latifundiários eram vistos como o setor de maior atraso e obstáculo 

para o desenvolvimento das forças produtivas, além de suas estreitas relações com o 

imperialismo.  

Esta era a tese defendida pelo PCB, mas que permeava as conclusões de muitos 

trabalhos de cunho cientifico da época, como a obra clássica de Alberto Passos Guimarães: 

Quatro séculos de latifúndio. Obra importante sobre o Brasil Colônia e o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil, que reforçava a sua posição de que o legado do colonialismo e a 

permanência da oligarquia agrária e do baronato industrial eram os causadores do 

subdesenvolvimento brasileiro, que convivia com a predominância de relações pré-capitalistas 

de exploração do trabalho
312

. E Nelson Werneck Sodré, que definia suas teses da existência de 

relações feudais brasileiras, em seu famoso livro, Formação Histórica Brasileira, tendo sua 

primeira publicação em 1962
313

. 

Nelson Werneck Sodré e Passos Guimarães nunca chegaram a fazer parte da direção 

do PCB, porém destacaram-se como intelectuais influentes nas formulações do partido sobre a 

formação histórica brasileira. Autores responsáveis pela ampla generalização da tese sobre o 

feudalismo brasileiro que acabaram oferecendo o embasamento histórico necessário às teses 

pecebistas, através de uma interpretação histórica (“cientifica”) do Brasil
314

. Assim sendo, o 

PCB defendia um projeto nacional democrático por estar baseado também em uma leitura 

especifica sobre as deficiências do desenvolvimento histórico do capitalismo brasileiro, 
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produzidas por estes intelectuais, e não apenas por uma cópia acrítica da posição da III I.C. 

Este foi um período onde a ideologia nacionalista foi muito forte, também no discurso 

da esquerda. Assim sendo, traços nacionalistas delinearam o programa político comunista do 

Brasil no período do qual este trabalho trata, e foi sobre tais bases que o PCB construiu sua 

estratégia de revolução de libertação nacional democrático-burguesa, em uma primeira etapa 

necessária para a efetivação da revolução socialista. Diante do dualismo existente no Brasil, 

que convivia com relações, estruturas e classes, pré-capitalistas (atrasadas) e capitalistas 

(modernas), fazia-se necessário a modernização do país, o amadurecimento de seu 

capitalismo. O PCB lutava por uma primeira revolução que implantasse “mais capitalismo”, 

ou seja, acrescesse mais características capitalistas na sociedade brasileira. Para que daí fosse 

possível uma revolução socialista. O partido queria cada um dos resultados porque faziam 

parte das etapas necessárias, como afirmou o filósofo Merleau-Ponty sobre esta mesma 

estratégia do Partido Comunista Francês, o partido aceitava “no varejo o que não quer[ia] no 

atacado
315

”.  

 Esta tese da revolução brasileira preconizada pelo PCB lhe rendeu algumas duras 

críticas, de seus membros e não membros. Muitos criticaram a crença em uma burguesia 

revolucionária, a ideia de que as relações pré-capitalistas existentes obstaculizavam o 

amadurecimento do capitalismo no país, e assim, de que o Brasil necessitava ainda de uma 

etapa revolucionária democrático-burguesa. As críticas chegavam a acusação de que o partido 

se encontrava em uma condição de submissão ao PCUS.  

Assim, outros grupos de esquerda desafiaram o Partido Comunista no próprio campo 

do marxismo. Ao apresentarem suas críticas, formularam as “saídas” para os limites expostos 

pelo PCB. Primeiro os trotskistas, que com grupos organizados no Brasil desde os anos de 

1930, hegemonizaram as críticas ao Partido Comunista.  

Sobre esta corrente no Brasil, pode-se concordar que,  

O maior legado do trotskismo no Brasil foi ter oferecido à esquerda 

marxiana um outro curso de entendimento da realidade social. Não mais 

fundado na compreensão de uma feudalidade [...], não pautado numa visão 
de realidade colonial, semicolonial, que impediam o enfrentamento com as 

especificidades próprias de um capitalismo nas franjas do imperialismo 

monopolista, mas, nem por isso, dele desconectado, imune ao contraditório 
processo de avanço / obstáculo

316
. 

 

Porém, apesar de os trotskistas, partindo deste novo entendimento sobre a realidade 

brasileira, terem levantado à bandeira da defesa da independência da classe operária e do 
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caráter da revolução socialista no Brasil, tornaram-se fracos frente às suas dificuldades 

organizativas e cisões, que os levaram às hostes dos partidos comunistas stalinistas. A tática 

do entrismo fez com que sua força inovadora fosse obstaculizada pelas estruturas pecebistas. 

E assim, a ação trotskista, em muitos momentos, resumiu-se a crítica interna no Partido 

Comunista. Tendo tido pouca força de atração para novas experiências que estavam sendo 

geradas a margem da ação comunista do PCB. 

Aliás, eis a particularidade brasileira deste fenômeno mundial, conhecido enquanto o 

nascimento da nova esquerda comunista. Diferente da Grã Bretanha, por exemplo, onde a 

conhecida nova esquerda surgiu da crise do comunismo internacional de 1956, fruto da 

divulgação dos crimes de Stalin, quando depois da publicação de uma revista que tentava 

construir um espaço de discussão livre que havia sido negado pelo partido, foram expulsos (e 

pediram sua desfiliação) cerca de sete mil membros do partido Comunista da Grã Bretanha 

(uma “debandada” referente a um quinto de seus militantes). 

Na Grã Bretanha “Os dissidentes do PCGB em 1956 constituíram o principal núcleo 

do movimento politico que passou a ser conhecido como Nova Esquerda. Dele faziam parte 

grandes nomes da intelectualidade marxista inglesa, como Raymond Williams, Doris Lessing, 

Raphael Samuel, Ralph Milband, Dorothy Thompson, E.P. Thompson, Jonh Saville, entre 

outros
317

”.  

A revista, que se chamava Reasoner
318

, logo se tornou a New Reasoner, tendo sido um 

espaço aberto de debates e divulgação de reflexões da dissidência comunista crít ica das 

políticas da URSS e do stalinismo imperante nos PC’s do mundo afora. “Em 1959 a New 

Reasoner fundiu-se com a Universities and Left Review (Criada por um grupo de estudantes 

socialistas de Oxford), surgindo assim a New Left Review, principal instrumento de 

divulgação do debate político e teórico da Nova Esquerda britânica durante vários anos e 

existente até os dias de hoje
319

”. 

Diferente da experiência britânica, a nova esquerda brasileira não é fruto da 

“debandada” dos militantes do Partido Comunista ocasionada pela crise comunista mundial de 
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1956. Pelo contrário, foi forjada à margem do PCB, por sujeitos que, em sua maioria, sequer 

fizeram parte de sua vida cotidiana de militância. O que faz com que um fragmento da 

entrevista de um de seus “fundadores” seja emblemático neste ponto, quando este afirma que: 

“O PCB não me atraía desde há algum tempo: já tinha lido Deutscher e nutria ‘certa antipatia’ 

pela URSS, tanto assim, que o 20º Congresso não chegou a me abalar; já tinha a cabeça 

feita
320

”.  

Entre estas experiências inovadoras ocorridas à margem do PCB estava a Liga 

Socialista Independente, que determinava a caracterização capitalista do Brasil, já que 

acreditava que o modo de produção dominante brasileiro era capitalista, apesar de defender a 

existência de restos feudais (o que mantém a ideia de que o feudalismo existiu no Brasil). E 

defendia o caráter socialista da revolução, preconizando assim a independência da classe 

trabalhadora. Porém, a LSI era um grupo muito pequeno (lembrem-se da fala de Löwy de que 

se tratava de um núcleo de vinte pessoas), o que impossibilitou que a organização se 

impusesse aos conflitos na esquerda comunista da época. Tendo sido assim, sugada pelas 

condições históricas que exigiam algo maior e mais audacioso. Já a revista Movimento 

Socialista foi um esforço coletivo mais avançado nestes quesitos, porém, não se tratava de um 

grupo coeso, de uma Organização, o que fez com que figurasse nas suas divulgações 

avaliações pertinentes e verdadeiramente inovadoras sobre a realidade brasileira, aliados a 

textos que traziam elementos de uma análise ainda pouco inovadora. 

Entretanto, a revista Movimento Socialista foi um laboratório necessário para a 

fundação da “frágua inovadora”, a Organização Revolucionária Marxista - Política 

Operária
321

. A POLOP, como ficou conhecida, seria mais uma Organização contrária ao PCB. 

Entretanto, marcaria a historia da esquerda brasileira por representar o “novo”. Na verdade o 

seu nascimento, representa o nascimento da nova esquerda brasileira. Pois, além de não se 

colocar enquanto representante de organização ou coletivo externo, como a III ou IV 

internacional, mantendo pelo contrário uma relação critica com tais correntes, buscando uma 

independência em relação aos modelos internacionais revolucionários, sintetizou o que define 

a nova esquerda brasileira: a caracterização social do Brasil de capitalista, tornando 

imperativas a defesa do caráter socialista da revolução, e a proposta de organização 
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independente da classe trabalhadora urbana e rural. 

É evidente que pelo fato de os trotskistas terem hegemonizado a crítica ao Partido 

Comunista, todo coletivo ou sujeito que apontasse críticas ao PCB fosse inevitavelmente 

confundido com esta tradição, sendo assim tachados de “trotskistas”, independente do juízo 

de valor empregado por quem punha o epíteto. E isso não foi diferente com a POLOP. Esta 

foi titulada de trotskistas pelos seus contemporâneos e por parte dos trabalhos sobre marxismo 

no Brasil
322

, mesmo não sendo. Na verdade, a POLOP, apesar de utilizar-se de conceitos antes 

formulados por Trotsky e usados largamente pelos trotskistas, foi um divisor de águas para o 

começo do fim da dicotomia PCB e trotskismo. E tornou-se a principal força crítica ao 

marxismo pecebista, como afirmou Eder Sader em seu balanço sobre a Organização em que 

militou por anos, “O POR Trotskista, que hegemonizava a crítica de esquerda ao 

nacionalismo, [foi] rapidamente superada pela presença da PO
323

”.  

É evidente que existiram grupos ou sujeitos críticos à tese de revolução defendida pelo 

PCB, para além da POLOP e dos trotskistas. Muitos deles ainda proferidos pelos seus 

membros, desde os fundadores do PCdoB críticos das mudanças organizativas e táticas 

ocorridas no partido após 1956, às críticas de Caio Prado Jr, que também defendeu, assim 

como a POLOP, a caracterização capitalista da sociedade brasileira e a independência dos 

trabalhadores, porém manteve-se defensor de uma revolução democrático-burguesa, por não 

ver o socialismo enquanto uma possibilidade imediata. Alguns autores já analisaram a 

proximidade das conclusões das teses do historiador e da POLOP. Alguns como Falcão 

acreditam que, “Independente das diferenças, de mínimas consequências práticas, entre o 

pensamento de Caio Prado e os da futura ORM, eles mostravam que se construía já, no Brasil, 

com uma qualidade e uma força jamais vista, uma alternativa ao pensamento pecebista
324

”. 

Mesmo não concordando que as diferenças entre as conclusões do historiador e da POLOP 

tenham “mínimas consequências práticas”, esta é uma questão importante, por salientar as 

proximidades das críticas que se avolumavam frente ao PCB, buscando a construção de uma 

alternativa viável ao comunismo no Brasil. Porém, como afirma Leal, é, “com a Polop que a 

tese da revolução-socialista-em-um-Brasil-capitalista – postulado o conceito de revolução 

como ruptura, oposta à ideia de um avanço processual – assume um caráter unificado e, além 

disso, definidor de uma proposta de uma intervenção qualitativamente diferenciada na 

realidade
325

”. 

                                                
322 Como é o caso da tese de DEMIER, op. cit. 
323

 VILLA, Raul. Para um balanço da PO. Brasil Socialista, ano II, n°7, outubro de 1976, p.9. CEDEM UNESP.. 
324 FALCÃO, op. cit., p.231 
325 LEAL, op. cit., p.36 
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Além dos críticos do próprio partido, dos trotskistas e da POLOP, existiam neste 

período também, os marxistas da academia, que não faziam parte de Organizações políticas, 

mas contribuíam para outros usos do materialismo histórico dialético, e assim, para uma 

inovação do marxismo brasileiro. Neste sentido, se faz interessante perceber a autocritica de 

um ex-militante do PCB sobre a caracterização da realidade que embasava a tese da revolução 

defendida pelo seu partido.  

 

Penso hoje que a vida demonstrou que havia ilusões na possibilidade de 

participação da ‘burguesia nacional’ na luta por transformações radicais em 

nosso país. [...] nesse ponto cabe reconhecer que erros nessa análise teriam 
sido evitados se também nos apoiássemos em estudos, parcialmente válidos 

até hoje, de Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Octavio 

Ianni, Luiz Pereira, Juarez Brandão Lopes, Leôncio Rodrigues, José de 
Souza Martins e outros pesquisadores da famosa escola de sociologia da 

USP
326

. 

 

Palavras interessantes quando contrastadas com o que foi discutido até aqui, não há 

dúvidas de que estes intelectuais uspianos representaram uma renovação na análise marxista 

do Brasil. Entretanto, não foram menores as contribuições dos intelectuais (não menos 

acadêmicos) militantes da POLOP, que enquanto críticos diretos do PCB apresentaram 

apreciações parecidas sobre a realidade brasileira como as que constam nos “estudos, 

parcialmente válidos” lembrados acima
327

.      

Uma delas que foi exposta nesta monografia, trata da conhecida teoria da dependência. 

Sobre ela é interessante à queixa de Cardoso, que em seu prefácio para nova edição de seu 

livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina, afirmou que a intelligentsia latino-

americana, nos anos sessenta e setenta estava influenciada pela “análise esquemática e 

equivocada do processo histórico-econômico da América Latina
328

” de Régis Debray de A 

Revolução na Revolução, além da “versão mais popular da tragédia da região
329

” escrita por 

Eduardo Galeano em As veias abertas da América Latina, e os textos sobre 

subdesenvolvimento de Gunder Frank que tiveram espirado “Rui Mauro Marini e Teotônio 

dos Santos, e tantos outros” na consolidação da “escola dependentista”, e que por isso, 

                                                
326 COELHO, 2000, op. cit., p.210. 
327 Contudo, é possível que aqui trate ainda dos vestígios das velhas disputas políticas entre o PCB e a POLOP, 

já que Marco Antônio Coelho era militante do Partido Comunista quando a POLOP era uma das principais 

organizações de oposição no campo do marxismo. Porém afirmações do tipo aparecem em estudiosos variados, 
como Pereira Neto que “A crítica à explicação da III Internacional [...] foi elaborada em meados da década de 50 

inicialmente pelo ‘grupo de estudos de O Capital.” (PEREIRA NETO, op. cit., p.50).      
328 CARDOSO, FALETTO, op. cit., p.8. 
329 Ibidem. 
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chegando ao fim do desabafo: “Estes trabalhos, conjuntamente, nos engoliram
330

”. Realidade 

um pouco que conflituosa com o fato de que embora extremamente conhecido nos países 

latino-americanos de língua espanhola a obra de Marini e Santos foi pouco conhecida no 

Brasil. O grosso de suas obras permaneceu inédito em português, até os anos de 1990. Sendo 

largamente reconhecidas neste campo, as muitas contribuições dos intelectuais uspianos
331

. 

Assim sendo, pelo menos no Brasil, a “escola dependentista” de Cardoso foi força 

hegemônica, e as críticas dos intelectuais uspianos, reconhecida, às vezes como única, 

depositária de uma inovação substancial do marxismo brasileiro da época. 

Porém, o conceito que delineei nesta monografia não pode incluir como participante a 

“escola dependentista” uspiana, ou, para não generalizar, de Cardoso e Faletto, pelas 

limitações já expostas, a saber, a aceitação, pelos autores supracitados, de que o 

desenvolvimento capitalista brasileiro poderia ser alcançado se este se integrar-se sobre outras 

condições ao centro do capitalismo, aceitando assim a concepção de “desenvolvimento” dos 

outros aparelhos intelectuais que formularam teorias sobre a economia brasileira, sem 

questionar assim de qual desenvolvimento se persegue, e para quem serve tal 

desenvolvimento. Ou seja, os autores não levantaram a bandeira da autonomia da classe 

operária, nem da necessidade do socialismo, mantendo-se assim, aquém da “renovação” que 

persegui na pesquisa, e até mesmo aquém do próprio marxismo.         

As últimas palavras desta monografia, mas não menos importantes, referem-se ao fato 

de que a análise para esta pesquisa teve que, necessariamente, levar em consideração em seu 

horizonte metodológico a noção da luta de classes, para responder a pergunta sobre a 

formação da nova esquerda brasileira. O que quer dizer que, foi necessário empreender uma 

análise que levasse em consideração desde a influência evidente do movimento comunista 

internacional, e das próprias emergências da luta de classes, até a ligação que os partidos ou 

organizações estabeleceram com a classe que pretendiam representar, além de levar em 

consideração determinações do sistema político que lhe englobam. Ou seja, pensar a relação 

da nova esquerda com a luta de classes.   

Entretanto, os limites impostos pelas regras de produção de uma obra acadêmica como 

a monografia não permitiram que uma discussão mais aprofundada sobre esta relação, e sobre 

o desenrolar das lutas de classes no período histórico abarcado por esta monografia, fosse 

efetivado com o rigor merecido. Contudo, deve-se salientar a importância desta relação, pois a 

escolha dos sujeitos fundadores da nova esquerda foi sempre sim, uma escolha, ou conjunto 

                                                
330 CARDOSO, FALETTO, op. cit., p.10. 
331 TRASPADINI; STEDILE, op. cit. 
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delas, mas escolhas sempre mediadas pelos movimentos sociais (luta de classes).  

Os verdadeiros protagonistas da história do Brasil nos finais dos anos de 1950 e inicio 

dos anos de 1960 foram fundamentais para abertura de um novo momento no país, pois ao 

procurarem meios para se expressar, diferentes das formas adequadas de representação 

política dos partidos existentes de oposição, legais ou ilegais (como o Partido Comunista do 

Brasil), fez com que se tornasse possível a formação de um novo partido de esquerda. Foi a 

ascensão das lutas, seja nas cidades ou no campo, que fez com que o surgimento de uma 

organização comunista revolucionária passasse a se impor como necessária para certos 

sujeitos. A experiência dos intelectuais que dariam origem à nova esquerda demandava o fato 

de que os partidos legais e o PCB não serviam como conduto apropriado para expressar estas 

demandas e práticas sociais que necessitavam de expressão política. Pois elas deveriam ser 

expressas de modo independente. Com uma importante fração da classe em movimento, uma 

nova formação política estava para ser gerada. É assim que se pode dizer que a reconfiguração 

da luta de classes criou a possibilidade de engendrar uma nova formação política, sendo a 

nova esquerda, fruto das novidades trazidas por estes conflitos. 

No Brasil, a explosão da revolução cubana causou o impulso moral necessário aos 

sujeitos que arquitetariam a nova esquerda. Não porque estes jovens revolucionários 

concordassem com a maioria das ações, estratégia e ensinamentos relegados pelo processo 

revolucionário vitorioso, como, por exemplo, a teoria do foco guerrilheiro, mas, 

principalmente, por alimentar o ardor revolucionário de uma geração que, no Brasil, 

começava a ser “ganha para a revolução” pelos processos de radicalização política da luta de 

classes, e que se encontrava longe da influencia das hostes do Kremlin e de sua tradição 

stalinista em voga na época. Estes estavam em busca de novas alternativas. E há algum 

tempo.  

Estas palavras finais almejam apenas retribuir algo que foi perdido durante o 

transcorrer da narrativa feita até aqui, pois ao fim, não se deve ter a impressão de que esta 

história tratou de sujeitos intelectualizados burgueses, e grupos intelectuais restritos, sendo 

esta tentativa “teórica” de relacionar, em minhas análises, tais grupos com a classe 

trabalhadora, em uma simetria de troca de representações sociais, apenas a superpoderosa 

“teoria” forçando os limites práticos. Esta acusação até aqui, talvez possa ter sido feita, 

porém, por mais que esta pesquisa trate de organizações que possuíam uma composição social 

em sua maioria marcada por sujeitos oriundos da classe pequena-burguesa, não se pode daí, 

impingir aos mesmos, tais epítetos. É claro que muitos destes coletivos possuíam dificuldade 

de implantar-se nos setores estratégicos do movimento operário. Elemento que, aliás, pode ser 
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parcialmente explicado pela composição social de muitos militantes formadores destas 

organizações, porém, nunca resposta definitiva, já que para tanto, se deve investigar 

empiricamente tal relação em suas muitas facetas. Pode ser que estes grupos esquerdistas 

assumam a forma de um lugar de autonomia em relação à luta de classes, porém, o que 

coloquei acima, é a necessidade de serem pensadas em relação, não de representação 

mecânica, mas de trocas e interferências mútuas.  

Assim, essa monografia pode sim ser pensada enquanto uma história dos movimentos 

sociais, de suas representações, ideologias e tradições políticas. Organizações que 

representavam ou pretendiam representá-los. Mesmo sendo notório o fato de que a “frágua 

inovadora” (POLOP) se especializou na crítica ao reformismo pecebista, por ter como 

objetivo naquelas condições a construção de uma alternativa a esquerda revolucionária. Tendo 

assim, como a sua principal atividade, a propaganda do marxismo renovado, e de novas 

leituras sobre a realidade, de defesa de uma nova estratégia e táticas. Contudo, apesar de sua 

inovação, intelectualidade, rigor teórico, projeto, qualidades, a POLOP parece não ter sido 

reconhecido pelas massas como a sua vanguarda. Como reconhece um de seus militantes em 

uma tentativa de balanço de sua história. De acordo com Eder Sader (que assina o texto com 

pseudônimo de Raul Villa), a POLOP surgiu “fora do movimento operário e longe de 

qualquer organização de massa existente
332

”, assim, o fato de não ser gerada de uma cisão do 

PC ou de outra organização de massa qualquer fez com que ela tivesse um estilo de militância 

diferente, e uma dificuldade de penetração nas massas, já que não possuía aquele acúmulo 

coletivo de experiências com os trabalhadores. Por ser algo, essencialmente novo, teve que 

começar a ganhar espaço aos poucos. A falta de penetração da POLOP nas massas foi 

lembrada também por Gorender que afirmou que a Organização, “[...] ficou restrita ao meio 

intelectual e à produção teórica, sem conseguir penetração nos movimentos de massa. [Se] 

especializou na critica ao reformismo e ao nacionalismo, porém se mostrou incapaz de 

elaborar uma alternativa tática viável.
333

”.  

Sem dúvidas, “A PO se desenvolveu fundamentalmente na luta ideológica contra o 

reformismo dominante
334

”. Porém, como afirmou Sader (Raul Villa), isso “não quer dizer que 

ela estivesse ausente do movimento de massas
335

”. E que esta sua relação conturbada deva ser 

desprezada...  

 

                                                
332 VILLA, op. cit., p.9. 
333

 GORENDER, op. cit., p.36 
334

 VILLA, op. cit., p.10 
335 Ibidem. 
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*   *   * 

 

Aprendi desde cedo neste oficio que toda pesquisa em história estará, necessariamente, 

incompleta. Assim sendo, aprendi, com certa dificuldade, confesso, em aceitar a incompletude 

de meu texto. Porém, conservo ainda a ilusão de que ao fim de toda esta história, aqui 

registrada, nós (enquanto autores-contribuidores e leitores) possamos sentir que somos os 

próximos capítulos dessa história, e que por isso, cabe a nós criá-los. Eis ai, quem sabe, a sua 

incompletude...  
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