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RESUMO  

 

Neste texto monográfico desenvolveremos uma análise sobre a participação da 

Ação Popular Marxista Leninista (APML), da Organização de Combate Marxista 

Leninista-Política Operária (OCML-PO) e do Movimento Revolucionário Oito de 

Outubro (MR-8) no esforço de desenvolver o que deveria vir a ser o partido 

revolucionário da esquerda brasileira. Reunindo-se em torno da Tendência Proletária 

(TP), estas três organizações publicaram na revista Brasil Socialista (BS), entre os anos 

de 1975 e 1977, análises conjunturais acerca do processo de abertura política anunciado 

por Ernesto Geisel. Deflagrado o acirramento das contradições no bloco do poder e a 

consequente reanimação dos movimentos de massa, a BS acolheria um intenso debate 

sobre a participação da Esquerda Revolucionária (ER) no processo eleitoral bipartidário, 

contrariando a antiga defesa de voto nulo. 

 

 

Palavras-chaves: Revista Brasil Socialista; Tendência Proletária; liberdades 

democráticas; Brasil, 1975-1977; Ditadura Civil-Militar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT  

 

In this essay we develop an analysis of the participation of the Ação Popular 

Marxista-leninista (APML), the Organização Revolucionária Marxista-leninista – 

Política Operária (OCML-PO) and the Movimento Revolucionário 8 de Outrubro (MR-

8) organizations in the effort to develop what should have become the revolutionary party 

of the Brazilian left. Gathering around the Tendência Proletária (TP), these three 

organizations published conjunctural analyzes about the process of “political opening” 

announced by President Ernesto Geisel in the magazine Brasil Socialista (BS) between 

1975 and 1977. With the increasing contradictions within the power block and the 

reanimation of the mass movements, BS would host an intense debate on the participation 

of the revolutionary left in the two-party electoral process, going against the old defense 

of null voting. 

 

Keywords: Brasil Socialista magazine; Tendência Proletária (organization); democratic 

freedoms; Brazil, 1975-1977; Civil-military dictatorship. 
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INTRODUÇÃO  

 

Ao revisitar questões sobre o ofício do historiador, Eurelino Coelho1 aponta para 

a seguinte questão: o que está em disputa quando estes lutam entre si por diferentes visões 

do passado? Considerando cada contribuição para o volume historiográfico sobre o golpe 

de 1964 e ditadura civil-militar, chegando a diferentes métodos e interpretações, qual a 

relação entre o passado analisado pelo historiador e o presente em que ele vive? Para o 

autor, o pertencimento às maneiras de enxergar o mundo e, por conseguinte, a História, 

revelam que a subjetividade do historiador está em constante comunicação com suas 

fontes.  

Em outro momento, desta vez à luz da teoria da práxis, Coelho2 refere-se à Marx 

para ilustrar a contradição essencial dos sujeitos históricos em duas facetas: a de sujeito 

de, ator/autor, implicante na relação entre a natureza e o que resulta da ação humana, e a 

de sujeito a, implicado ou submetido a algo. Sabendo desta recíproca negação, 

determinando-se em sua oposição, a história dos sujeitos históricos seria em última 

instância o desenvolvimento desta contradição. Sua subjetividade, portanto, derivaria da 

relação com o que lhe é exterior e contraposto: a objetividade. O ofício do historiador, 

portanto, não estaria isolado à extorsão mecânica do passado, pois, vinculado ao conjunto 

das relações sociais onde o sujeito não se furta à participação ativa, põe-se em movimento 

através de sua erudição. 

Ao analisar a trajetória de organizações políticas empenhadas na formação do 

partido de vanguarda, sem renunciar às premissas organizativas e de ordem estratégica 

que norteavam os debates realizados pelos intelectuais militantes, notamos a 

complexidade dos papéis demandados aos autores e atores da História Política brasileira. 

Sobre estas duas vias, considerando que a teoria sobre partidos e intelectuais contribui 

para as análises dispostas aqui, Antonio Gramsci3 associa a questão do partido político 

em relação ao problema dos intelectuais. Considerando que o partido político realiza na 

sociedade civil a mesma função do Estado na sociedade política, embora o faça de 

maneira mais íntegra, a atuação dos intelectuais no partido teria essa mesma vantagem 

                                                             
1 COELHO, Eurelino. Dois golpes, duas ditaduras. História Revista, Goiânia, v. 20, n. 1, jan. /abr., 2015, p. 
1-2. 
2 COELHO, Eurelino. A dialética na oficina do historiador: ideias arriscadas sobre algumas questões de 
método. Revista História & Luta de Classes, v. 6, p. 15. 
3 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Vol. 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, p. 24. 
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em relação àqueles vinculados à dinâmica estatal, confundindo-se com os intelectuais 

orgânicos do próprio grupo. 

Contrapondo-se a algumas interpretações da teoria marxista do partido, quando a 

consciência política do proletariado surgiria espontaneamente das suas lutas sindicais, 

Lênin apontava para a necessidade de intervenção dos intelectuais – e da teoria 

revolucionária – na educação política dos trabalhadores. Para o líder revolucionário russo, 

a diferenciação entre partido real (o conjunto da classe) e o partido formal (a vanguarda 

comunista) converteria a noção da relação da classe com o partido. Enunciando sua tarefa 

como instrumento para a construção da consciência de classe, e o salto representativo da 

“classe em si” em “classe para si”, o partido atuaria como vanguarda da classe operária 

no sentido de aproximar da classe o programa, aglutinando uma expressão formal de 

revolucionários. Por outro lado, mas não afastados, os intelectuais da vanguarda teórica 

transformam-se em vanguarda política, aprofundando a conversão das lutas nos 

sindicatos em luta política revolucionária e alterando o “instinto” de classe em “instinto” 

de poder4. 

Estudar a história das esquerdas sob a conduta autoritária da ditadura civil-militar 

é um exercício que nos faz olhar para trás, mas que não impede uma reflexão sobre as 

lutas sociais do agora. Escrever a labuta daquelas organizações políticas, imbricadas em 

uma complexa arena de disputas, nos ajuda a compreender o caminho traçado por cada 

uma delas, revelando também em seu pavimento semelhanças com as problemáticas 

atuais conservadas pelas estruturas de poder. Diante disso, a pesquisa que segue pretendeu 

acompanhar os debates circunscritos na revista Brasil Socialista (BS) entre os anos de 

1975 e 1976, referentes à adoção de uma tática de enfrentamento ao regime, assunto 

polemizado entre as três principais organizações da Tendência Proletária (TP) – Ação 

Popular Marxista Leninista (APML), Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-

8) e Organização de Combate Marxista Leninista – Política Operária (OCML-PO).  

Embora recuperemos aqui oito números da revista Brasil Socialista, não sabemos 

ao certo se estas foram as únicas edições organizadas pela Tendência Proletária. 

Conhecendo o período autoritário nada receptivo ao desenvolvimento de teses políticas 

que ultrapassassem os limites da ordem vigente, devemos considerar as dificuldades 

                                                             
4 ARCARY, Valério. As esquinas perigosas da História: Situações revolucionárias em perspectiva marxista. 
São Paulo: Xamã, 2004. 
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imputadas àquelas organizações diante da clandestinidade – desde a construção textual, 

passando pela edição, até sua divulgação final. A cronologia da revista será outro fator de 

extrema importância para melhor entendermos as polêmicas ali gestadas. Considerando 

alguns descompassos entre escrita e publicação, possivelmente devido à difícil logística 

justificada pela atuação política ilegal, a BS conseguiu promover importantes 

problematizações para a autocrítica da Esquerda Revolucionária (E.R), mesmo em um 

momento de contínua violência política. 

No Capítulo 1 deste texto monográfico, realizaremos um breve sobrevoo sobre a 

história das organizações políticas partícipes da BS. Apesar de terem experimentado o 

recrudescimento do autoritarismo e o cerceamento violento das liberdades de 

organização, a Ação Popular Marxista Leninista (APML), o Movimento Revolucionário 

Oito de Outubro (MR-8) e a Organização de Combate Marxista Leninista (OCML-PO) 

surgiram em momentos diferentes da história política e social brasileira, expressando em 

comum uma alternativa política àquelas consensuadas pelo Estado burguês e às posições 

da principal organização da esquerda brasileira, o Partido Comunista Brasileiro (PCB). 

Examinaremos também suas elaborações e posicionamentos no que tange ao caráter da 

revolução brasileira, da sociedade brasileira e da luta armada, apontando as possíveis 

mudanças que acompanharam o histórico programático de cada organização, desde suas 

origens até a formação da Tendência Proletária. Visando situar o leitor sobre a conjuntura 

da década de 1970 que abrigava as principais polêmicas da revista, a segunda parte do 

capítulo ilustrará os fatores que levaram o “milagre econômico” à crise do bloco 

hegemônico. 

Enunciado o histórico das três organizações e a conjuntura de abertura política 

que fundamentava a construção da TP, exploraremos no Capítulo 2 as divergências em 

torno da tática a ser assumida pela esquerda revolucionária. Se em um primeiro momento 

afirmava-se a iniciativa de superação do isolamento, a controvérsia relativa às liberdades 

democráticas e a participação dos comunistas na farsa eleitoral de Ernesto Geisel abalaria 

a harmonia entre os intelectuais da Brasil Socialista. Editada em oito números que vão de 

janeiro de 1975 a janeiro de 1977, a revista estaria a serviço da construção e do 

aprofundamento do que considerava ser a linha política proletária, acertando as arestas 

em torno de uma linha programática comum e direcionando suas ações à construção do 

partido de vanguarda. 
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Embora priorizemos a análise sobre as três organizações brasileiras, considerando 

a arena política de distensão e a participação da ER na farsa eleitoral, a BS também 

contava com a participação de outras organizações latino-americanas, como o 

Movimiento de Izquierda Revolucionário (MIR). Em comum, levando em conta o 

compromisso histórico entre as oligarquias e os diferentes setores da burguesia, as 

esquerdas revolucionárias latino-americanas teriam como tarefa o desenvolvimento de 

uma alternativa política frente às contradições inerentes aos países de capitalismo 

dependente. Valendo-se da afirmação do sociólogo Ruy Mauro Marini, que associava a 

história do subdesenvolvimento latino-americano à história do desenvolvimento do 

sistema capitalista mundial5, podemos compreender a proximidade das lutas políticas e 

sociais na América Latina, as influências revolucionárias e as alianças de resistência aos 

golpes sempre à espreita. 

A ditadura civil-militar no Brasil mereceu desde seu anúncio golpista uma 

infinidade de estudos que circundavam diferentes aspectos de sua conduta autoritária, 

sobressaltando-se aqueles que problematizavam os impactos do regime sobre as 

liberdades de expressão cultural e política. Sobre este último, do qual pretendemos 

observar mais detidamente, a historiografia obteve significativos resultados desde a 

transição política de 1985, embora persistam lacunas nos estudos sobre as organizações 

políticas que vivenciaram o contencioso golpista e o regime subsequente. À margem das 

liberdades políticas de expressão, de Castelo Branco à João Figueredo, ameaçadas pelas 

violências autorizadas pelos Atos Institucionais, as Organizações da Esquerda 

Revolucionária (E.R) produziram uma infinidade de documentações combativas ao 

regime de exceção, além de múltiplos projetos políticos empenhados na compreensão da 

formação sociopolítica brasileira. 

Apesar desta relativa carência historiográfica, podemos acompanhar o avanço das 

produções acadêmicas que contribuem para a escrita da História Social e Política, com o 

aporte irrestrito dos núcleos e laboratórios empenhados em pesquisar a história das 

esquerdas e das lutas sociais brasileiras. Outros são os estudos clássicos, como Combate 

nas Trevas de Jacob Gorender e O Fantasma da Revolução Brasileira de Marcelo 

Ridenti, além da extensa coletânea História do Marxismo no Brasil, organizada por este 

mesmo autor e Daniel Aarão Reis. Podemos, ainda, ressaltar os incontáveis esforços 

                                                             
5 MARINI, R. M. Subdesenvolvimento e Revolução. Lisboa/Portugal: Iniciativas Editoriais Lisboa, 1976.. 
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realizados para a constituição da História e Memória dos sujeitos, estendendo a margem 

de análise das resistências políticas empreendidas em todo território brasileiro.  

O curso de Licenciatura em História (DCHF-UEFS) e o Laboratório de História e 

Memória da Esquerda e das Lutas Sociais (LABELU-UEFS) são alguns dos exemplos de 

espaços acadêmicos periféricos produtores de conhecimento acerca da temática abordada 

neste texto. As discussões suscitadas durante o curso, assim como os debates coletivos 

promovidos pelo Laboratório contribuíram para a realização desta pesquisa, a partir do 

acesso às fontes cedidas por Organizações, ex-militantes e políticos ao coletivo de 

pesquisadores, como o Acervo Victor Meyer, e para a formação do ser historiador e 

educador.    

. 
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CAPÍTULO 1: A Brasil Socialista: um convite à construção da Tendência 

Proletária brasileira 

 

1.1. A tendência proletária e o caminho ao partido do proletariado 

 

A Revista Brasil Socialista é uma das expressões da conjuntura de resistência e da 

luta democrática contra a ditadura militar na década de 70. Com seu primeiro número 

lançado em janeiro de 1975, o periódico subscrito pela Tendência Proletária estaria a 

serviço “da construção e do aprofundamento da linha política da tendência proletária da 

esquerda brasileira”6, adotando o “marxismo-leninismo como concepção de mundo e de 

revolução” e defendendo “o internacionalismo proletário como princípio básico a ser 

desenvolvido” 7 em sua prática. Dela faziam parte a Ação Popular Marxista-Leninista 

(APML), o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), a Organização de Combate 

Marxista-Leninista–Política Operária (OCML-PO), além de contar com a colaboração de 

outras siglas latino-americanas, como o Movimiento de Izquierda Revolucionário (MIR) 

chileno e o Movimiento de Izquierda Revolucionário (MIR) boliviano. Em comum com 

as organizações brasileiras, estes dois últimos tinham o mesmo objetivo da revolução 

socialista e realizavam crítica semelhantes aos partidos comunistas e socialistas 

tradicionais8. Editada na França e distribuída clandestinamente no Brasil, onde circulava 

entre os militantes de esquerda, a revista teórica trimestral aparecia em um período de 

intenso desgaste da luta armada, o que explicaria as proposições que veremos adiante.   

As primeiras linhas de autoria do Comitê de Redação definiriam seus objetivos e 

posições, mas não sem antes assumir o caráter capitalista dependente da sociedade 

brasileira e o caráter burguês de seu Estado, e definir que a ‘Revolução Brasileira’, objeto 

de difícil consenso entre as esquerdas, “por suas tarefas, por seus inimigos e pelas forças 

sociais nela interessadas, é socialista – ou será socialista ou não será revolução”9. 

Entretanto, podemos afirmar que nem sempre houve harmonia em torno destes temas. As 

divergências históricas das três principais organizações em torno da luta armada também 

foi outro problema que mereceu “acerto de contas” em 1975, quando “todas elas agora 

                                                             
6 Editorial. Brasil Socialista. Le Mont (Suíça), n.3, julho de 1975, p.1. 
7 Idem, ibidem, p. 3. 
8 ARAUJO, M. P. N. Lutas democráticas contra a ditadura. In: Revolução e Democracia (1964 - ...), p. 331. 
9 Editorial. Brasil Socialista. Le Mont (Suíça), n.3, julho de 1975, p. 2.  
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faziam duras críticas ao “desvio militarista” cujo fracasso custara caro demais aos 

socialistas”10. A autocrítica da experiência armada estaria mais evidente na AP-ML e no 

MR-8, visto que o envolvimento destas duas siglas tinha sido bem mais intenso11 que o 

da POLOP que, apesar de incorporar ao Programa Socialista para o Brasil (PSpB) – 

aprovado em seu IV Congresso, de 1967 – a luta armada, não ousou investidas armadas 

exceto por tímidas tentativas12. Apesar da diminuta investida armada da POLOP, o PSpB 

despontava como uma importante elaboração estratégica em direção à revolução 

socialista.   

A década de 70 presenciou a ascendente autocrítica da luta armada, e as críticas 

ao voluntarismo pequeno-burguês se espalharam rapidamente após inúmeros insucessos, 

apesar de aquele ser o “último recurso” para muitos dos que ficaram desmobilizados, ou 

mesmo “privados da própria atividade com que se expressavam ou ganhavam a vida, 

arrancados de suas raízes políticas e sociais, impedidos de se manifestar e até de existir 

como oposição”13, principalmente após o Ato Institucional nº 5 (AI-5) de 1968 – principal 

instrumento de coerção militar e responsável direto pela sua derrocada.  

Mas, quando as referências programáticas da tendência proletária se 

aproximaram e se estabeleceram elos significativos entre as organizações, foi colocada 

na ordem do dia “a discussão de alternativas táticas para a ação política imediata, tarefa 

a ser enfrentada com outras armas que não as de fogo”14, ou seja, o sucesso desta aliança 

dependeria em grande medida da “produção de acordos” diante da conjuntura que 

impunha os temas da “institucionalização” e “distensão” da ditadura militar.  

Os desacordos publicados na revista Brasil Socialista são resultado não apenas de 

rusgas criadas durante uma construção conjunta, mas de impasses históricos insuperáveis 

– a exemplo da crítica ao vanguardismo polopista – que ameaçavam a saúde já debilitada 

                                                             
10 COELHO, Eurelino. A Democracia entre Golpes e os Dilemas da Esquerda (1975-1976). Revista do 
Programa de Pós-Graduação em História, Rio Grande do Sul, v. 27, p. 4, 2020. 
11 Vale ressaltar aqui o maior número de militantes da AP E MR-8 que tiveram suas vidas ceifadas 
durante a guerra de guerrilhas empreendida contra o regime. A Brasil Socialista, além da autocrítica, foi 
também um espaço de homenagem aos militantes que teorizavam constantemente sobre a conjuntura 
atual da sociedade brasileira.  
12 COELHO, Eurelino. A Democracia entre Golpes e os Dilemas da Esquerda (1975-1976). Revista do 
Programa de Pós-Graduação em História, Rio Grande do Sul, v. 27, p. 5, 2020. 
13 RIDENTI, Marcelo. O Fantasma da Revolução Brasileira. São Paulo: Editora UNESP,  
2010, p. 63. 
14 COELHO, Eurelino. A Democracia entre Golpes e os Dilemas da Esquerda (1975-1976). Revista do 
Programa de Pós-Graduação em História, Rio Grande do Sul, v. 27, p. 6, 2020. 
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das organizações de esquerda que buscavam superar o Estado de exceção. Não caberia 

aqui uma minuciosa investigação quantitativa acerca dos escritos da BS, ou qualificar a 

relevância de todas as desavenças publicadas. Mas, para entendermos melhor alguns 

impasses, pretendo refletir, neste capítulo, o que pensava cada organização a respeito do 

caráter da revolução brasileira, da sociedade brasileira e da luta armada, refletindo sobre 

como estas posições influenciaram cada organização nos desdobramentos e refluxos da 

tendência proletária. Para tanto, e sobre a pesquisa histórica, Eurelino Coelho15 afirma:  

 

A história da esquerda não se esgota na recuperação de suas teses, sua 

linha política, suas formulações programáticas. A intervenção política real 

acontece na ação cotidiana dos militantes junto a suas bases e esferas de 

atuação e essa história, para ser conhecida, requer outra documentação, 

vinculada àquela atividade prática: jornais, boletins, panfletos e outros 

materiais de agitação e propaganda através dos quais a organização atuava 

concretamente. (COELHO, 2014, p. 206) 

 

Se em janeiro de 1975 a tendência proletária avaliava o enfrentamento da ditadura 

militar frente aos “efeitos sociais da recessão econômica”16 como tarefa inadiável, antes 

disso, quando ainda não existia coalizão entre as partes, enfrentaram separados – mesmo 

que reduzidos pela sociedade burguesa à subversão antipatriótica – a constante 

desarticulação das organizações de esquerda. Seja pelos desacordos políticos que estavam 

postos ainda no pré-golpe – quando a POLOP e AP demarcavam uma alternativa ao 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), acusado de conciliador e distante das causas 

revolucionárias – ou pelas reações armadas que se mostraram frustradas em momentos 

diferentes da luta armada. Das três organizações participes da tendência, o MR-8 aparecia 

como o mais engajado na luta armada durante os anos de ditadura. 

Não podemos, portanto, analisar os acordos e desacordos circunscritos na revista 

Brasil Socialista sem antes compreender os esforços que expressaram resistência à 

militarização do Estado, desde o prelúdio golpista até o enfraquecimento do regime. 

Apesar das diferentes interpretações sobre a realidade brasileira, as esquerdas brasileiras 

enfrentariam juntas, com os direitos políticos completamente suprimidos e à margem da 

                                                             
15 COELHO, Eurelino. Dissonâncias à esquerda: a POLOP, o golpe e a ditadura militar In: Trabalhadores e 
Ditaduras: Brasil, Espanha e Portugal., São Paulo, Consequência, 2014, p. 206. 
16 Editorial. Brasil Socialista. Le Mont (Suíça), n.1, p. 4. 
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legalidade, um monopólio permanente “detentor do exército superior da coerção”17 à 

serviço da burguesia brasileira que, preventivamente, não arriscaria sua saúde diante das 

mobilizações sociais em torno das reformas estruturais de base, dos direitos grevistas e 

da luta no campo e na cidade. 

 

1.2. As Organizações e os anos de ditadura civil-militar. 

 

1.2.1. Da ORM à OCML-PO.  

Com a intenção de resistir à agenda conciliadora do Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) a partir do enfrentamento das teses reformistas – que, por sua vez, provocavam 

atritos e consequentes rachas dentro do partidão – surgiram alternativas políticas em 

grandes centros do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para estes 

novos personagens, as inspirações revolucionárias do século XX estariam sendo 

convocadas para combater, entre outros desvios, a crença na aliança com a burguesia 

nacional, o culto à personalidade e o pacifismo impregnado no PCB, que após a 

Declaração de Março de 1958 assumiria o caminho pacífico para a revolução. Com uma 

situação internacional supostamente favorável ao socialismo e considerando a correlação 

de forças entre trabalhadores e burguesia, o partido objetivara a ampliação das liberdades 

democráticas e das reformas de estrutura18 e cada vez mais se distanciava de um caminho 

revolucionário sob a direção de um partido do proletariado. 

Amparados na aliança com a “burguesia nacional” e dispostos a contribuírem para 

a superação de uma economia supostamente semifeudal, a Declaração de Março, 

elaborada pelo PCB e considerada um marco fundamental do debate partidário brasileiro, 

expunha com clareza o propósito pecebista na ação política concreta. Entendendo-se 

capaz de dirigir uma transição do capitalismo ao socialismo de maneira pacífica e 

encarregando-se das tarefas de uma vanguarda dirigente comprometida com a luta “pelos 

objetivos revolucionários na ação política corrente, diária, determinada pelas próprias 

                                                             
17 GORENDER, Jacob. Combate nas Trevas, São Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo: Expressão 
Popular, 2014, p. 81.  
18 Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Declaração Sobre a Política do PCB - Voz Operária, 
1958. 
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exigências do movimento real das massas, das classes e das forças políticas”19, os ensejos 

reformistas do partidão embora permitissem mobilizar um grande conjunto de forças nos 

primeiros anos da década de 60, não lograriam seus objetivos. 

A conduta conciliadora seria reafirmada dois anos mais tarde, em 1960, quando a 

Resolução Política do V Congresso do PCB confirmaria seu lugar de partido 

revolucionário da classe operária, ora “chamado a cumprir uma missão histórica, no curso 

da revolução brasileira, como vanguarda consciente e organizada da classe operária”20. 

Após o Quinto Congresso, quando da renúncia do então presidente Jânio Quadros e 

substituição por João Goulart em 1961, a maioria do Comitê Central estava convencida 

de que a aliança com a burguesia nacional seria “a pedra de toque da orientação prática”, 

ainda considerando a boa relação com o “aliado” petebista – agora ocupando a 

Presidência da República – para encaminhar a revolução brasileira.   

Mas como fazê-la pacificamente? Em uma nação resultante do colonialismo 

europeu e de suas elites escravocratas – que, por sua vez, enquanto classe dominante, 

gestaram uma burguesia brasileira subserviente, mas capaz de reproduzir a exclusão, a 

não-integração e a exploração do trabalhador – seria inimaginável, para os polopistas, 

uma condução pacífica e hegemônica do proletariado durante o processo revolucionário. 

Segundo Jacob Gorender, era pouco objetivo buscar consenso de uma burguesia que não 

aparentava precisar de uma revolução21, nem mesmo obtinha recursos suficientes para 

encarar o fim das alianças imperialistas que garantiam a entrada do capital estrangeiro no 

Brasil.  

Se por um lado, considerando os diversos fatores de desconfiança, a dissidência 

polopista atacava as alianças reformistas feitas em um momento de ascensão das massas, 

por outro, Goulart – ora conservador, ora reformista – não teria apoio das camadas 

burguesas para aderir ao projeto reformista do PCB, o que gerava desgaste e abria espaço 

para que os golpistas jogassem as camadas médias contra o movimento operário, já 

                                                             
19 Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Declaração Sobre a Política do PCB - Voz Operária, 
1958. 
20 Resolução Política do V Congresso do Partido Comunista Brasileiro 1960. In: Problemas Políticos do 
Movimento Comunista e Operário Internacional n.º 9; Editorial: Avante!, Lisboa, 1976, p. 9-41. 
21 GORENDER, Jacob. Combate nas Trevas, São Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo: Expressão 
Popular, 2014, p. 35.  
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demonizado pelos princípios grevistas e supostamente anárquicos22. Isto posto, a POLOP 

seria uma das organizações a preverem a eminência de um golpe de Estado durante o 

governo Goulart, pelas razões já mencionadas: a conciliação reformista tentada por Jango 

não encontrava abertura no conjunto da burguesia nacional23 e dos imperialistas 

associados. 

A Organização Revolucionária Marxista-Política Operária (ORM-POLOP), ou 

POLOP, surgiria em fevereiro de 1961 como uma das expressões críticas do reformismo, 

nacionalismo e pacifismo pecebista, tendo no ambiente universitário sua principal base 

militante. Estes jovens intelectuais tinham em comum “a aversão às teses do PCB sobre 

estagnação do desenvolvimento do capitalismo no Brasil devido à sobrevivência de 

“restos feudais” e pela dominação imperialista”24. A POLOP, por outro lado, defendia a 

tese de que a realidade econômico-social brasileira já alcançara o desenvolvimento 

capitalista através da reprodução dos laços de dependência com o imperialismo, ou seja, 

o caráter da revolução brasileira teria de ser, desde o início, socialista.  

Afinal, como seria possível, em uma revolução amarrada à etapa democrático-

burguesa, reunir pacificamente os desejos dos proletários, camponeses, pequeno-

burgueses e burguesia? Visando combater a excessiva confiança na hegemonia burguesa 

brasileira, os polopistas caracterizaram-se pela originalidade de suas formulações teóricas 

e programáticas, que adentravam aos debates das esquerdas nos anos iniciais da década 

de 60, época em que um sem números de agitações e movimentos sociais ganhavam 

fôlego por todo o território brasileiro. O jornal Política Operária, publicado pela 

Organização Revolucionária Marxista – Política Operária, divulgaria em suas linhas tanto 

as teses sobre o caráter da revolução brasileira25, quanto análises do cenário social, 

econômico e político brasileiro, onde a alternativa conciliadora não teria espaço. 

Reuniram-se em torno do periódico intelectuais dos meios universitários e jornalísticos, 

como Vânia Bambirra, Ruy Mauro Marini, Moniz Bandeira, Eder Sader e Emir Sader. 

                                                             
22 GORENDER, Jacob. Combate nas Trevas, São Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo: Expressão 
Popular, 2014, p. 65. 
23 MATOS, Marcelo Badaró. Em busca da revolução socialista: a trajetória da POLOP (1961-1967) ... op. 
Cit., p. 219. 
24 COELHO, Eurelino. Dissonâncias à esquerda: a POLOP, o golpe e a ditadura militar In: Trabalhadores e 
Ditaduras: Brasil, Espanha e Portugal., São Paulo, Consequência, 2014. 
25 MATOS, Marcelo Badaró. Em busca da revolução socialista: a trajetória da POLOP (1961-1967) ... op. 
Cit., p. 198. 
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Passado o golpe de 1964, uma questão era latente: como podia uma organização 

sem vínculos orgânicos com as massas passar à ação imediata? Se por um lado os 

intelectuais da POLOP se consideravam cheios de razões diante do fracasso pecebista26, 

a conjuntura próxima prometia mudanças drásticas imediatas. A confusa preparação de 

um foco guerrilheiro com auxílio de subalternos das Forças Armadas no imediato pós-

golpe, chamado a “Guerrilha de Copacabana”, deixaria sequelas entre os militantes 

resistentes. Em 1965, segundo Eurelino Coelho, a prioridade dos polopistas seria “superar 

a dispersão gerada pelo golpe, que atingiu a POLOP com prisões, inclusive de dirigentes, 

logo nos primeiros meses” 27. 

A POLOP realizou três congressos antes do golpe e um último, em 1967, quando 

dois grupos – um em São Paulo e outro, em Minas Gerais – devido às discordâncias em 

torno da aprovação do Programa Socialista para o Brasil (PSpB) romperiam com a 

organização e levariam consigo cerca de metade de seus integrantes – a adesão à guerra 

de guerrilhas seria um dos impasses. Os integrantes que permaneceram na organização se 

aproximaram de outros grupos de esquerda – como a Dissidência Leninista do PCB (Rio 

Grande do Sul) – e formaram Partido Operário Comunista (POC), organização que 

adotava a linha programática do PSpB e que objetivara o potencial do foco para além do 

militar28, dando forma à Frente Revolucionária dos Trabalhadores da Cidade e do Campo. 

O Programa Socialista para o Brasil (PSpB), aprovado no IV Congresso da ORM-

PO em setembro de 1967, apontava como primeiro passo para a revolução socialista no 

Brasil a “luta pela destruição das bases sociais da ditadura”. Combatendo-a por uma via 

classista e alvejando “os sustentáculos econômicos de poder e opressão”, o PSpB veria 

na revolução dos trabalhadores da cidade e do campo a única saída. As classes 

trabalhadoras urbanas e camponesas nada teriam a perder com o fim do regime atual, e 

considerando as experiências internacionais do marxismo-leninismo em torno da criação 

do partido revolucionário, “o estabelecimento de uma unidade de ação da esquerda 

revolucionária” seria um fator decisivo para a mobilização da classe operária rumo à 

ditadura do proletariado. 

                                                             
26 Idem, p. 141. 
27 COELHO, Eurelino. Dissonâncias à esquerda: a POLOP, o golpe e a ditadura militar In: Trabalhadores e 
Ditaduras: Brasil, Espanha e Portugal., São Paulo, Consequência, 2014, p. 207. 
28 Idem, 212. 
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Distanciando-se do reformismo pequeno-burguês e combatendo os objetivos 

“puramente liberais” como a redemocratização, a esquerda revolucionária só poderia 

alcançar as liberdades e os direitos democráticos após destruição das bases sociais do 

golpe, ora “incapazes de oferecer uma saída popular para a crise econômica que se abateu 

sobre a produção nacional”. O golpe de 1964 seria resultado do amadurecimento da 

contradição entre o capital e o trabalho, haja visto que a burguesia brasileira necessitava 

de um “Estado forte” para controlar as ameaças que não poderiam ser contidas em uma 

ditadura velada, principalmente em um momento de ascensão do operariado organizado. 

Não obstante, o tema “Revolução dos Trabalhadores” pautado no PSpB convocava a 

classe operária para liderar também “as amplas lutas dos camponeses, dos assalariados 

em geral, dos soldados e marinheiros, que fazem parto do potencial revolucionário do 

país”. 

O reconhecimento do caráter socialista da revolução no Brasil e da luta armada, 

“especialmente” a luta de guerrilhas, a organização operária e o desenvolvimento das 

agitações revolucionárias nas classes, seriam princípios básicos de uma revolução que 

“será proletária ou deixará de ser revolução”. Reconhecendo o papel da vanguarda ao 

enfrentar as situações “com os recursos que tem à mão”, a guerra de guerrilha travada no 

campo aparecia como uma das formas de luta de classe mais viáveis por “permitir a 

manutenção da luta por longo tempo, mesmo nas fases de descenso do movimento de 

massa”. A ação da luta prolongada, portanto, desgastando os aparelhos de repressão das 

elites orgânicas, aceleraria o surgimento de uma situação revolucionária, ou seja, “uma 

situação em que a luta de classes atinge o auge, colocando na ordem do dia a tomada do 

poder pelas classes oprimidas”.  

Assimilado “na íntegra” pelo congresso de fundação do POC, em abril de 1968, o 

PSpB relatava a importância da Frente dos Trabalhadores da Cidade e do Campo que, em 

forma de miniatura, seria responsável por robustecer a voz da vanguarda clandestina em 

todo o país até que a constituição do partido revolucionário da classe operária – como 

alternativa revolucionária ao poder das classes dominantes – alcance seu êxito. Cerca de 

dois meses após o primeiro congresso do POC, a iniciativa Frente de Esquerda 

Revolucionária (FER) seria notícia do décimo oitavo número do periódico Política 

Operária, publicado em junho de 1960. Sob título de FER NO CAMINHO DA 
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REVOLUÇÃO29, o POC avaliava, sobre a greve de Contagem30, que “a organização está 

em atraso em relação ao movimento, como a formação de uma vanguarda está em atraso 

em relação à disposição das lutas dos trabalhadores”, mostrando “como os operários ainda 

sem organização revolucionária, vão se dispondo para a luta”. 

 Uma vez que a esquerda revolucionária já não era “apenas uma força do 

movimento estudantil”, se apresentando nas mais importantes lutas da classe operária, a 

FER impunha-se como instrumento dirigente das “futuras ações e vitórias dos 

trabalhadores no caminho da revolução”. Segundo Eder Sader31, ex-militante do POC, a 

organização cresceria com a eclosão das lutas operárias de 1968, que por sua vez serviam 

de exemplo tanto para relativizar a argumentação foquista que negava a possibilidade da 

luta de massas, quanto para mobilizar aqueles que se limitavam à luta legal. Entretanto, 

segundo o historiador Marcelo Ridenti, todas as organizações de esquerda, mesmo 

aquelas que, como o POC, “não pretendiam “limitar sua atividade ao recrutamento 

individual” de operários, não transformaram as intenções revolucionárias em um bom 

relacionamento com os trabalhadores. O autor ainda afirma que o AI-5 teria dificultado 

ainda mais a atuação política junto aos trabalhadores, tornando os vínculos políticos cada 

vez mais frágeis. 

Após a “imersão geral na luta armada” em 1969, considerando o difícil embate 

das esquerdas armadas contra o regime militar, o POC questionava sua atuação nos 

espaços que considerava importantes32. Segundo a historiadora Tamires A. Nery, apesar 

da “preocupação e empenho por uma prática, pouca inserção ela conseguiu nos meios 

operários e em suas próprias avaliações sempre levantam como questão essa dificuldade, 

uma insuficiência que comprometia todo o trabalho.”33. A perda de quadros após o 

arrefecimento repressivo comprometeu não só sua atuação política entre as massas 

                                                             
29 FER no caminho da Revolução. Jornal Política Operária, junho de 1968, número 18. Autor: POC. 
Acervo digitalizado CEDEM, p. 2. 
30 As greves de abril e outubro de 1968, lideradas por metalúrgicos na Cidade Industrial de 
Contagem/MG, tornaram a pôr o Movimento Operário em evidência.  
31 VILLA, Raul. Para um balanço da P.O.. Brasil Socialista. Le Mont (Suíça), n.7, outubro de 1975, p. 14. 
32 BRITO, Tamires Assad Nery de. A GRANDE TAREFA: POLÍTICA OPERÁRIA E A CONSTRUÇÃO DO 
PARTIDO REVOLUCIONÁRIO (1968-1979). Dissertação de Mestrado em História Social pelo Programa de 
Pesquisa e Pós-graduação em História da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. Feira de 
Santana, 2016, p. 82. 
33 Idem, ibidem. 
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operárias, mas de todas outras que tentassem reviver as debilitadas resistências sindicais 

que contrariassem a legalidade. 

O envolvimento do POC com a luta armada e as constantes tensões internas, 

resultaria, antes do arrefecimento das guerras de guerrilhas, na cisão da organização. 

Desde 1968, Érico Sachs, fundador e uma das vozes mais importantes da ORM-PO, sob 

pseudônimo Ernesto Martins, já elevava o tom34 das críticas à guerrilha, acusando Régis 

Debray, um dos principais divulgadores da teoria do foco na América Latina, de 

minimizar o papel do partido ao mesmo tempo em que subordinava “as exigências da luta 

de classes ao objetivo de formar vanguardas político-militares de caráter pequeno-

burguês”35.  

Segundo Marcelo Badaró, sobre o motivo principal do fracionamento da POLOP 

em 196736, existiu o esforço em tentar conciliar as “posições tradicionais” com a 

desencadeamento das ações armadas de maneira imediata, ou seja, o POC se defrontaria 

na década de 1970 com o mesmo impasse para o qual o PSpB tentou encaminhar solução. 

Após o rompimento com o POC reagrupavam-se sob a sigla de Organização Comunista 

Marxista-Leninista (OCML-PO) a maioria de ex-polopistas que haviam fundado o POC. 

Porém, após a reorganização dos polopistas e retomada a crítica às esquerdas armadas, a 

organização estaria diante do “fantasma do isolamento”37, como sugere Coelho. As 

dificuldades de aproximação junto à classe operária seria um outro fator debilitante, mas 

como as “posições tradicionais” também falavam sobre a compreensão do caráter 

capitalista dependente e da revolução socialista, a POLOP tornaria a se aproximar das 

demais organizações de esquerda após a queda do furor pela luta armada, haja visto que 

boa parte dessas organizações tinham acordo – e se inspiravam – com a caracterização da 

sociedade brasileira feita pela POLOP desde sua fundação. 

O problema da redemocratização estava posto nas linhas da Brasil Socialista e da 

Política Operária, periódico exclusivo da POLOP, sempre afirmando que o 

                                                             
34 COELHO, Eurelino. COELHO, Eurelino. In: Trabalhadores e Ditaduras: Brasil, Espanha e Portugal. 
Dissonâncias à esquerda: a POLOP, o golpe e a ditadura militar.  São Paulo, p. 213. 
35 COELHO, Eurelino. Trabalhadores e Ditaduras: Brasil, Espanha e Portugal. Dissonâncias à esquerda: a 
POLOP, o golpe e a ditadura militar. São Paulo, p. 217. 
36 BADARÓ, p. 217. 
37 COELHO, Eurelino. Trabalhadores e Ditaduras: Brasil, Espanha e Portugal. Dissonâncias à esquerda: a 
POLOP, o golpe e a ditadura militar. São Paulo, p. 217.  
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reestabelecimento da ordem democrático-burguesa não satisfaria o horizonte 

revolucionário dos trabalhadores da cidade e do campo, onde a revolução só seria 

socialista com o esgotamento do aparelho repressivo que mesmo antes de 1964 protegia 

uma ditadura burguesa de maneira velada.  

Após o racha com a Brasil Socialista, a OCML-PO retorna à margem – ainda que 

partícipe das greves do ABC – até ver, no Partido dos Trabalhadores (PT), a possibilidade 

de atuação. Segundo Tamires Nery de Brito, o surgimento do PT significou para a 

esquerda da década de 70 e 80 “uma ferramenta derivada de ascensão do movimento dos 

trabalhadores brasileiros”, sugerindo uma “proposta classista nova, um partido dos 

trabalhadores, para os trabalhadores”38. O PT não seria um “polo de atração”39 apenas 

para a OCML, mas para o conjunto de organizações e movimentos que se encontravam à 

margem da legalidade. O ideal do “novo partido” estaria dividido pela disputa de projetos 

políticos que não encontraram harmonia mesmo diante da conjuntura distensionista. 

 

1.2.2. Ação Popular Marxista Leninista: do cristianismo ao maoísmo 

A trajetória da Ação Popular (AP), gestada no início da década de 1960 sob a 

influência do catolicismo, atravessaria os difíceis anos de ditadura sob influência da 

Revolução Cubana e da Revolução Cultural Chinesa, aderindo ao marxismo-leninismo 

no final daquela mesma década. Já em 1973, período dos “anos de chumbo”, a maioria 

de seus integrantes se incorporariam ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A partir 

de então, a “minoria” da Ação Popular Marxista-Leninista (APML) – sob nova sigla 

desde 1971 – resistiria até sua dissolução no início dos anos 1980, quando decidiu 

integrar-se ao Partido dos Trabalhadores (PT).  

O caráter humanista da Ação Popular não está limitado apenas a uma parcela de 

sua história, mas, como os vínculos com a igreja católica são profundos, adaptou-se às 

diferentes circunstâncias históricas. Se aprofundarmos ainda mais sobre as raízes da AP, 

                                                             
38 NERY, Tamires. BRITO, Tamires Assad Nery de. A GRANDE TAREFA: POLÍTICA OPERÁRIA E A 
CONSTRUÇÃO DO PARTIDO REVOLUCIONÁRIO (1968-1979). Dissertação de Mestrado em História Social 
pelo Programa de Pesquisa e Pós-graduação em História da Universidade Estadual de Feira de Santana - 
UEFS. Feira de Santana, 2016, p. 128. 
39 BRITO, Tamires Assad Nery de. A GRANDE TAREFA: POLÍTICA OPERÁRIA E A CONSTRUÇÃO DO 
PARTIDO REVOLUCIONÁRIO (1968-1979). Dissertação de Mestrado em História Social pelo Programa de 
Pesquisa e Pós-graduação em História da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. Feira de 
Santana, 2016, p. 134. 
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situaremos a Ação Católica (AC), organização criada em 1935 durante o governo de 

Getúlio Vargas e que tinha como base o Centro Dom Vital, aglutinador de “parte da 

intelectualidade católica” e defensor do “nacionalismo de direita”40 que apoiou o 

integralismo, que teve em seu nascedouro uma grande adesão de intelectuais progressistas 

do século XX.  

A JUC, organização mais imediata à história da Ação Popular e representante da 

Igreja no meio universitário, passou a se organizar nacionalmente por volta de 1950, ainda 

como extensão da AC. Segundo Ridenti41, a JUC teria sua visão de mundo fundada na 

doutrina medieval da Igreja, de onde surgiam tarefas como: ao homem, “espelhar a ordem 

divina ideal”; “valorizar a ordem e a harmonia social”; “acatar as estruturas e as 

instituições”, seguindo as vestes do catolicismo tradicional. Apesar de haver em seu 

nascedouro uma doutrina conservadora e bastante rígida, algumas transformações se 

insinuariam principalmente no final da década de 1950, com o calor das revoluções 

mundo afora – mostrando que mesmo a Igreja não sairia ilesa das lutas sociais.   

A convivência da JUC com meio universitário e suas múltiplas correntes de 

pensamento sucedeu ao mesmo passo que, envolvidos em um sem números de pautas 

comuns àquele ambiente, passaram a questionar o caráter dominante da Igreja Católica. 

As influências de figuras progressistas como Jacques Maritain, Emmaniel Mounier e 

Pierre Teilhard de Chardin, serviriam para atenuar o distanciamento dos católicos perante 

as desigualdades da sociedade brasileira, sem perder de vista a antagonismo ideológico 

com os socialistas42. Em 1960, quando foi publicado o Boletim da JUC, a providência 

divina seria acatada como o principal mobilizador das transformações das estruturas e, 

apesar de ainda assegurar a figura divina no papel de provedor consciente, os sinais de 

ruptura com a autoridade eclesiástica começavam a se insinuar.  

Como podemos ver, surgia a passos largos, no interior da JUC, uma “ala de 

esquerda” influenciada tanto pelo momento histórico vivido, quanto pelas contradições 

impostas pelo ambiente universitário. O ideal histórico, conceito difundido entre os 

maritainistas que possuía forte adesão, seria questionado quando o ímpeto das lutas 

                                                             
40 RIDENTI, Marcelo. Ação Popular: cristianismo e marxismo. In: RIDENTI, Marcelo; AARÃO REIS, Daniel 
(Orgs.). História do marxismo no Brasil, partidos e organizações dos anos 1920 aos 1960 Campinas: 
editora da Unicamp, v. 5, p. 229, 2002. 
41 Idem, ibidem.  
42 Idem, p.230. 
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sociais no Brasil aflorava mais radicalmente no início da década de 1960, mas não sem 

antes provocar no interior da JUC a necessidade debater sobre a estratégia política a ser 

seguida. A opção pelo “socialismo democrático” e debates em torno da “revolução 

brasileira” estariam presentes no documento Diretrizes mínimas para o ideal histórico do 

povo brasileiro, aprovado em 1960, quando as lideranças da organização começavam a 

se aproximar do marxismo43. 

O movimento de conversão às teses socialistas não significaria a adesão completa 

da JUC à teoria revolucionária, visto que, mesmo em um campo progressista, havia os 

que só se identificavam enquanto social-democratas, como os maritainistas, enquanto os 

socialistas como Mounier e Lebret – que antes teria, na década de 1940, contato com 

teoria do desenvolvimento harmônico em países subdesenvolvidos44 – contribuíram para 

o desenvolvimento na base de esquerda católica que despontava, na década de 1960, para 

uma crítica ainda mais aguda que rompia com a harmonia de classes e o 

colaboracionismo.  

O humanismo da JUC que já não era apenas cristão, passava a abordar “o drama 

do homem” a partir de uma interpretação deste como “um todo, indissociável, 

organicamente definido”, o que passava por redefinir suas aspirações política. As 

concepções marxistas pela emancipação proletária, onde a luta de classes se apresentava 

como elemento primordial e irreversível, inspirariam a percepção dos limites de atuação 

da “ala de esquerda” da JUC, levando à criação da Ação Popular (AP) em 1962 – embora 

a formalização de sua fundação só viesse a ocorrer, na cidade de Salvador, em 1963. No 

início de sua trajetória, já influenciada pelas obras de Althusser que contestavam o 

“jovem” Marx e seus conceitos antropológicos45, a AP buscaria elaborar sua ruptura com 

o humanismo e partia em direção ao maoísmo. 

Mesmo ponderando o recrudescimento ditatorial e a consequente fragmentação da 

JUC, é importante saber que seus pares já disputavam posições com os liberais pela 

direção da UNE desde a década de 1950 até sua consolidação política estudantil, em 1960, 

quando os comunistas e socialistas passaram a ser hegemônicos na UNE. Apesar das 

desavenças com a Igreja, o movimento universitário católico chegou a dividir com o PCB 

                                                             
43 Idem, p. 232.  
44 Idem, p. 235. 
45 DIAS, Reginaldo Benedito. Histórias da AP: estudos sobre as disputas pelos sentidos da história da 
Ação Popular (AP). Curitiba: Editora Prismas, 2017, p. 68. 
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a direção da UNE, o que levou ao afastamento de Aldo Arantes, presidente do DCE (PUC-

RJ) em 1961. Desde então, a AP assimilaria mesmo na ilegalidade – quando os congressos 

da UNE eram realizados clandestinamente, por exemplo – a importância da luta nas 

diversas frentes, visto que a intensidade da participação social para fora dos espaços 

universitários era o principal motivo da fundação da Ação Popular. 

Esta, por sua vez, extrapolou não só o meio cristão ao se aproximar de lideranças 

evangélicas estadunidenses que lutavam contra o racismo, mas obteve crescente 

influência no movimento secundarista46, além da constante corrida pela organização dos 

sindicatos rurais em 196347 durante o período de crescimento das lutas sociais no Brasil. 

As diferenças entre “movimento” e “partido” já se insinuavam mais nitidamente pelo 

caráter das ações empreendidas, à medida que o objetivo futuro subverteria a ordem em 

um Estado de exceção, onde a tensão com a hierarquia católica determinaria sua 

clandestinidade, assim como ocorrera com outros movimentos religiosos que passavam a 

questionar o golpe militar.  

A Ação Popular mobilizaria a resistência ao golpe através dos meios disponíveis. 

Em uma dessas tentativas, a organização chegou a deslocar, na Bahia, pessoas em direção 

ao interior48 com o intuito de contribuir com os camponeses e populares ameaçados pela 

desestruturação dos sindicatos rurais. Haroldo Lima e Aldo Arantes, escritores do livro 

História da Ação Popular: da JUC ao PCdoB e ex-militantes da AP, confirmam que a 

organização perderia muitos de seus contatos com líderes populares, além de sofrer com 

perdas geradas pelo golpe que atingiram a imensa maioria das organizações sindicais 

rurais e urbanas no Brasil. Ainda que, para os ex-militante, os danos iniciais – como o 

desmembramento da Direção Nacional – nem se comparavam com os prejuízos futuros 

causados pela escalada autoritária49.  

 Se estava difícil a retomada dos trabalhos da AP nos meios operários e 

camponeses, o movimento universitário foi o principal responsável por organizar os 

                                                             
46 RIDENTI, Marcelo. Ação Popular: cristianismo e marxismo. In: RIDENTI, Marcelo; AARÃO REIS, Daniel 
(Orgs.). História do marxismo no Brasil, partidos e organizações dos anos 1920 aos 1960 Campinas: 
editora da Unicamp, v. 5, p. 243, 2002. 
47 GORENDER, Jacob. Combate nas trevas: a esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta armada. 
São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2014, p. 55. 
48 LIMA, Haroldo e ARANTES, Aldo. História da Ação Popular: da JUC ao PCdoB. Alfa-Ômega. São Paulo. 
1984, p. 57. 
49 Idem, ibidem.  
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trabalhos de massa na medida em que o autoritarismo militar ainda não consolidava ali 

sua presença hostil. Mas, de imediato, muitas lideranças foram presas e perseguidas, além 

do exílio imputado a figuras como José Serra, Betinho, Aldo Arantes, Alípio de Freitas e 

Paulo Wright50 – estes dois últimos receberiam treinamento guerrilheiro em Cuba. Em 

1964 a AP ainda permanecia em busca pela alternativa política que não fosse nem 

capitalista, nem comunista, orientada pelo humanismo “nem tanto” cristão e que, se antes 

já sofria influência do marxismo e da Revolução Cubana, agora passaria a aderir até 

mesmo às táticas foquistas. 

No imediato pós-golpe de 1964, a direção da AP participaria de uma articulação 

frustrada de resistência armada, organizada a partir do exílio pelo ex-governador do Rio 

Grande do Sul, Leonel Brizola. Apesar da dura derrota, os remanescentes da organização 

aprovariam no ano seguinte a Resolução Política de 1965, onde afirmavam a necessidade 

da luta armada revolucionária compreendendo o campo como principal base de operação: 

“sobre os camponeses fundamentalmente repousará, sobretudo nas suas fases iniciais, a 

luta revolucionária brasileira”51, embora seja indispensável “aos camponeses e operários 

a aliança com os intelectuais revolucionários”52.  

A organização da vanguarda política estaria responsável pelas tarefas de formação 

ideológica, além da criação das “condições subjetivas” para a luta revolucionária – dentre 

estas, estão a politização, organização e treinamento dos militantes revolucionários. 

Dividida em três etapas, a luta revolucionária marcaria sua presença primeiramente no 

campo – porque é nele que a aparelho repressivo é mais frágil –, depois intensificariam a 

guerrilha por meio das bases criadas por todo país – ao mesmo tempo, seria criado um 

exército regular guerrilheiro – e, como última etapa, seria iniciada a ocupação das “zonas” 

e cidades, onde o Exército Popular organizaria o levante em massa ao mesmo tempo em 

que o “Poder Revolucionário” seria constituído53. Para Jacob Gorender54, a precariedade 

do embasamento teórico da AP acompanharia a AP rumo à luta armada, apesar de, 

                                                             
50 RIDENTI, Marcelo. Ação Popular: cristianismo e marxismo. In: RIDENTI, Marcelo; AARÃO REIS, Daniel 
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52 Idem, ibidem.  
53 Idem, p. 78-79. 
54 GORENDER, Jacob. Combate nas trevas: a esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta armada. 
São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2014, p. 125. 
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naquele momento, em maior ou menor grau, a maioria das organizações – mesmo aquelas 

críticas do espontaneísmo – passaram por experiências armadas no imediato pós-golpe. 

Foi seguindo os ventos da esquerda latino-americana que a AP, em 1966, 

enfrentaria um de seus mais fortes abalos, resultando de forma imediata no 

questionamento da teoria do foco – ideias de que a revolução poderia começar a partir da 

ação armada de pequenos grupos de vanguarda, a partir de um foco rural, como na 

Revolução Cubana. A catástrofe aconteceria em Pernambuco, quando um comando 

autônomo da organização – sem uma autorização prévia – explodiu uma bomba 

endereçada ao candidato do regime militar Costa e Silva, no aeroporto de Recife. Além 

de não atingir o alvo, o evento provocaria a morte de pessoas sem relação com o objetivo. 

Aquele movimento “espontâneo” demarcaria a interrupção das ações armadas, resultando 

na dissolução dos comandos armados paralelos. 

Em 1967, embora estivesse em desacordo com a teoria guevarista, a AP ainda 

participaria da I Conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade 

(OLAS), em Cuba. Sob a representação dos delegados Herbert José de Souza e Paulo 

Wright, a organização iniciou a convenção protestando contra a expulsão do PCdoB – 

que a havia deixado cumprir “os deveres de solidariedade com a revolução cubana” – 

acusando a OLAS de tentar eliminar vozes dissonantes55. Esse movimento demarcaria, 

para a maioria da direção da AP, uma continuação do rompimento em relação a Cuba e 

uma aproximação ainda maior com a China e o PCdoB. 

Após acirramentos em torno das definições da AP, como o caráter da revolução 

brasileira, formavam-se no seio político da organização duas alas distintas. A Corrente 1, 

liderada por Jair Ferreira Sá e demais integrantes do núcleo dirigente que viajou à China, 

seria inspirada pela revolução cultural proletária, absorvendo assim “o marxismo-

leninismo na sua etapa atual, o pensamento de Mao Tsé-Tung”56. A Corrente 2, 

considerada foquista57 por seus adversários internos e liderada por Vinícius Caldeira 

Brant e Altino Dias, tentava rechaçar a possibilidade de uma guinada maoísta da AP. Os 

                                                             
55 RIDENTI, M. Ação Popular: cristianismo e marxismo. In RIDENTI, M & REIS FILHO, D. A(orgs). História 
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“comunistas da AP”, como se autodenominavam, consideravam a luta armada como 

único caminho para a tomada do poder nas condições da época, reafirmando o marxismo-

leninismo como “teoria global e guia de ação do partido de vanguarda” em direção à 

ditadura do proletariado. 

Em setembro de 1968, na I Reunião Ampliada da Direção Nacional (RADN), as 

posições da Corrente 2 seriam derrotadas, resultando também da expulsão de seus líderes 

– esse mesmo grupo voltaria a se organizar, ao lado de “segmentos esparsos de esquerda”, 

em torno do Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT). Embora a Corrente 2 tenha 

afirmado outrora, no documento “Duas posições”, seu compromisso com a teoria 

marxista-leninista, a Corrente 1 teria produzido em sua memória sobre a I RADN “uma 

vitória do marxismo-leninismo sobre o foquismo”58. Após as duras divergências 

exclamadas no I RADN, a Ação Popular assumia em definitivo o marxismo-leninismo, 

definindo sua adesão ao maoísmo. 

 Realizada a II Reunião Ampliada da Direção Nacional (RADN), em junho de 

1969, o partido de vanguarda seria o tema predominante da AP. Procurando construir um 

campo político marxista-leninista do zero, a organização resgataria as raízes da história 

do movimento socialista, desde Marx e Engels até Mao Tsé-Tung. Segundo o historiador 

Reginaldo Benedito Dias, a principal reflexão inquirida pela AP seria: “a que herança 

renunciamos e a que tradição nos filiamos?”. 

Seguindo a mesma lógica das organizações de esquerda que enfrentavam a 

ditadura pós-golpe na ilegalidade, as bases sociais da AP possuíam origem pequeno-

burguesa, encontrando-se nas camadas médias intelectualizadas. O movimento de 

proletarização dos militantes de origem pequeno-burguesa, seguindo as experiências da 

revolução cultural proletária chinesa, teria como objetivo incorporá-los à produção. 

Seguindo os ensinamentos de Mao, a AP enxergava que “a visão científica da organização 

só poderia nascer da prática”59. Realizando suas primeiras iniciativas a partir de São Paulo 

e da Bahia, em 1967, e se intensificando entre o segundo semestre de 1968 e o ano de 

1969, um total 120 militantes seriam integrados à produção, sendo 90 enviados ao campo 

e 30 à produção fabril. A celeridade daquele movimento não se devia somente à 
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“necessidade urgente” de profissionalização dos quadros, mas às ameaças impostas pela 

promulgação Ato Institucional nº5 (AI-5) em dezembro de 1968, fazendo com que a AP 

dispersasse boa parte de seu contingente para protegê-los do recrudescimento autoritário. 

Apesar dos esforços criados para a construção do campo político marxista-

leninista, inspirados na ação prática maoísta, a AP “restringiu-se a uma aproximação com 

o PCdoB, que continuava em curso, mas encontrava resistências de um setor da AP”60. 

Durante a III Reunião Ampliada da Direção Nacional (RADN), realizada em março de 

1971, uma maioria identificada com as teses do PCdoB seria notada no interior da 

organização, que passaria por um novo processo de luta interna após desacordo 

expressados por uma “minoria”. Terminada a reunião, a AP passaria a chamar Ação 

Popular Marxista-Leninista (APML), aderindo ao sistema de comitês próprio do 

centralismo democrático leninista.  

Apesar da aprovação de um Programa Básico que “manteria precariamente a 

unidade da AP”61, a divisão política ganharia contornos bem mais desenhados nos meses 

seguintes. A “minoria”, representada por dirigentes como Jair Ferreira de Sá – o líder da 

Corrente 1, de 1968, que promovia uma guinada em suas posições – e Paulo Wright, 

defendiam a revolução no Brasil de caráter imediatamente socialista. Já “maioria”, 

defensora da revolução nacional e democrática e representada por Haroldo Lima e Aldo 

Arantes, decidiria pela incorporação ao PCdoB. Segundo os ex-militantes da APML 

citados, a posição da “maioria” encerrava uma incoerência62 ao se unificar “em torno do 

PC do Brasil”. 

Em 1972, após a ruptura e destituição da “minoria” sob ordem da “maioria”, duas 

siglas reivindicariam a sigla APML. Rearticulando-se sob seus próprios parâmetros63, o 

Núcleo Executivo Provisório da “minoria” reafirmava o caráter socialista da revolução e 

ponderava a necessidade de sustentação no movimento operário. Sem perder de vista a 

construção do “partido operário”, apostava na Tendência Proletária (TP) como base da 
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luta contra a ditadura, considerando que ela “nascia dos impasses e das derrotas sofridas 

pelo campo da Esquerda Revolucionária (ER) e de sua necessária autocrítica”64. 

Por fim, considerando as mortes e prisões de dirigentes do PCdoB e constatado 

seu enfraquecimento orgânico65 após sucessivas derrotas, a maioria decidiria pela fusão 

em maio de 1973 – a circular “Incorporemo-nos ao PCdoB”, divulgada pelo Comitê 

Central, decretaria a posição final da maioria, que automaticamente se desligaria da 

organização. A minoria, apesar de também sofrer imensas perdas – como a de Paulo 

Wright – pela escalada autoritária, conseguiria sobreviver precariamente, reestruturando-

se após a retomada da atuação no movimento estudantil. 

O golpe que culminou na derrubada e assassinato do Presidente Allende, em 1973 

no Chile, também seria importante para a formação da Tendência Proletária e da 

elaboração da revista Brasil Socialista. Segundo Ricardo Azevedo, ex-membro do 

APML, a iniciativa de Jair Ferreira de Sá, líder da APML, buscava “sedimentar o processo 

de unificação daquilo que chamamos de tendência proletária da esquerda brasileira”66 e, 

encontradas as semelhanças, deu-se também a aproximação com a POLOP.  

Com a intenção de construir o “Partido Revolucionário do Proletariado”, a APML 

prepara em torno deste e de outros objetivos – como a retomada da atuação no movimento 

estudantil, lutando principalmente pelas liberdades democráticas e pela anistia67 – sua 

reconstrução, concluída em 1977. Anos depois, em 1980, ex-integrantes da Corrente 2, 

composta por lideranças como Vinícius Caldeira Brant e Altino Dantas – adeptos da teoria 

do foco e resistentes à maoização – estariam envolvidos68 na criação do Partido dos 

Trabalhadores (PT).   

O confrontamento teórico não só geraria discórdia sobre o caráter das lutas 

armadas, mas principalmente a respeito da revolução socialista, que passava pelas 

diferentes caracterizações da sociedade brasileira. A história da AP, que se encerra nos 
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anos iniciais da década de 80, carregaria consigo uma bagagem robusta derivada de seu 

envolvimento com a luta partindo de valores cristãos. 

 

1.2.3. O Movimento Revolucionário Oito de Outubro: das armas ao voto. 

Para lançarmos luz sobre a trajetória do Movimento Revolucionário Oito de 

Outubro (MR-8), necessitamos resgatar as divergências históricas que motivaram o 

rompimento formal da Dissidência Universitária da Guanabara (DI-GB) com o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), movimento semelhante ao daquelas organizações que, 

contrariadas com imobilismo do PCB e sua resposta passiva ao golpe de 1964, resolveram 

traçar novos rumos em busca da revolução brasileira. Ademais, é também importante 

analisar como a organização interpretou as características sociais e econômicas da 

sociedade brasileira ao longo de sua história, e quais ações promoveu rumo a uma 

revolução brasileira, que esteve em disputa por longos anos. 

 No ano de 1966, a Dissidência Universitária da Guanabara (DI-GB) surgiria de 

uma fração pecebista que, incomodada com a postura pacífica da maior organização da 

esquerda brasileira, iniciou dentro do partido uma luta interna no sentido de angariar 

alianças que pretendessem formular uma linha revolucionária. Segundo o historiador e 

ex-militante da organização, Daniel Aarão Reis69, a fragilidade da Direção Nacional após 

a “derrota política” provocaria uma série de desentendimentos que, contrariando a 

expectativa de contenção coordenada pelo Ativo Resolutivo Político (ARP), teve um 

efeito inverso. Apesar da amplificação das cobranças por uma “linha revolucionária” 

durante a radicalização do movimento estudantil, o PCB, em 1966, continuava 

comprometido com a luta pela democratização, em defesa do mesmo programa reformista 

– mesmo ilegal, as direções do partidão apoiariam o recém-criado Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), partido consentido pelo regime militar brasileiro. 

A ausência de autocrítica e a insistência na manutenção da velha linha política – 

postura defendida pelo secretário geral do partido, Luís Carlos Prestes – seriam 

responsáveis não só pela saída da DI-GB, mas pelas cisões lideradas por Carlos 

Marighella e Mário Alves, dando origem a organizações como a Ação Libertadora 
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Nacional (ALN) e o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), 

respectivamente. Segundo Marcelo Ridenti, até 1968, o PCB perderia pelo menos metade 

de seus integrantes remanescentes que, dentre outros acordos, propuseram a resistência 

armada imediata70 contra a ditadura.  

Apesar da “encruzilhada”71 colocada à apreciação pelos integrantes da DI-GB, 

quando seu rompimento com o PCB exigia um “novo rumo”, a radicalização e o influxo72 

do Movimento Estudantil Universitário nos meses finais de 1967 colocaria a dissidência, 

à época já independente, no epicentro da luta contra a ditadura. A detonação das lutas 

estudantis em 1968 – provocada, dentre outras motivos, pela repressão aos estudantes – 

e a deflagração do Ato Institucional n°5, em dezembro daquele mesmo ano, levaria a 

Dissidência a convocar, em abril de 1969, a III Conferência onde os objetivos da 

“organização comunista” seriam traçados. Foi realizada na clandestinidade para definir a 

linha política da DI-GB que, embora não tenha abdicado das influências proletárias, 

rumaria em direção à luta armada. A partir desse momento a organização firmaria 

compromisso com a guerra revolucionária. 

 Fruto desse encontro, o documento Linha política de abril de 196973 seria o 

principal palco de exposição das divergências com o PCB, onde os impasses acerca da 

caracterização do capitalismo brasileiro e da estratégia revolucionária seriam 

esclarecidos. A respeito da “situação internacional”74, a DI-GB identifica, na primeira 

metade do século XX, uma mudança significativa acerca do carácter do imperialismo, 

que passava da fase colonialista para a fase monopolista com o suporte da máquina 

burocrático-militar “poderosa” e “racional”, de modo que não se opunha, mas defendia 

os interesses da dita burguesia nacional que ainda figurava no campo das alianças e da 

conciliação aceita pelos pecebistas. O mesmo texto aponta que as contradições inerentes 

à sociedade de classes tendem a se ampliar nos países de economia dependente – ou seja, 
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seriam incapazes “de liberar a sociedade do atraso em que ela se encontra e da exploração 

imperialista que a domina”75.   

A linha política entenderia que o capital local, ou o “conjunto da burguesia de 

capital brasileiro” seria, de forma geral, incapaz de dirigir ou participar de uma luta 

radical anti-imperialista, visto que esse mesmo conjunto se aliava ao imperialismo ao 

submeter o povo brasileiro à exploração, seja no campo ou nas cidades. Em meio a estas 

contradições, a estrutura capitalista de produção sedimentada na sociedade brasileira 

estaria integrada ao imperialismo através do monopólio multinacional, onde a burguesia 

norte-americana seria a vanguarda. Contrariando as posições históricas do PCB, mesmo 

aquelas assumidas após o golpe de 1964, o direcionamento político da DI-GB seria um 

exemplo76 muito próximo das decisões tomadas pelas esquerdas ao final da década de 

1960. 

Para a DI-GB, a destruição do imperialismo significaria, impreterivelmente, a 

destruição da burguesia local (e vice-versa), pois a principal contradição existente na 

sociedade brasileira seria a que opõe o proletariado à burguesia “resultante de um 

processo de integração/dependência entre o imperialismo e a burguesia local”. A 

burguesia brasileira não demonstrava o menor interesse em participar de um processo 

revolucionário à esquerda – nem mesmo tinha instrumentos suficientes para ela mesma, 

enquanto burguesia, revolucionar e se descolar do jugo imperialista. Ou seja, a ditadura 

do proletariado estaria incumbida de, ante a etapa socialista da revolução brasileira, 

promover a forma de governo dos trabalhadores da cidade e do campo. As formas de luta 

revolucionária não dependeriam mais do desenvolvimento do capitalismo, ou mesmo do 

alvo democrático-burguês, mas do empenho dos revolucionários comunistas em preparar-

se para a liderança histórica dos processos de libertação, onde somente o exército 

revolucionário poderia instaurar o poder proletário. 

Ainda segundo a linha política, a “guerra revolucionária” a ser assumida é 

socialista, e as diferentes formas de luta – dentre elas as armadas – poderão ser aceitas, 

desde que sejam dirigidas pela vanguarda do proletariado, responsável direta pela 

canalização das “lutas espontâneas” em direção à revolução. Como tarefas 
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imprescindíveis, negar o “espontaneísmo anárquico” e o “vanguardismo” eram posições 

que estavam na ordem do dia, visto que somente as classes exploradas poderiam derrubar 

o poder burguês. Isto posto, a guerra de longa duração seria o melhor caminho para a 

derrubada de um Estado que não se encontrava em condições de satisfazer os interesses 

objetivos das classes exploradas, o que permitiria uma ação “política” e “militar” de 

acumulação de forças rumo à revolução, considerando que as classes dominantes já 

possuíam o controle do contingente militar e das outras forças de coerção e não tardariam 

a minar qualquer “embrião” revolucionário. Seja no campo ou na cidade, os instrumentos 

que guiariam a guerra “revolucionária” e “popular” estariam em paridade com as 

especificidades de cada espaço social.  

Ao abraçar em definitivo a luta armada, a DI-GB já era responsável pela criação 

e coordenação do Grupo de Trabalhos Especiais (GTE), responsável pelas ações de 

guerrilha urbana – os assaltos a agências bancárias e os saques às patrulhas armadas 

sustentariam tanto o “fundo” da organização, como muniria suas bases urbanas. O ano de 

1969 ainda seria palco de uma das mais exitosas operações da guerrilha urbana brasileira 

que, sob o comando da DI-GB e com apoio de militantes da ALN, empreendeu o 

sequestro do embaixador americano Charles Burke Ellbrick, no dia 4 de setembro. A 

direção da Dissidência – que logo mais passaria a se chamar Movimento Revolucionário 

8 de outubro (MR-8) – era composta por nomes como Daniel Aarão, Franklin Martins e 

Cláudio Torres que, inspirados pela semelhante experiência da Guatemala, exigiriam 

como recompensa a soltura quinze presos políticos.  

Em um aparelho77, localizado no bairro carioca do Rio Comprido, ficaria abrigado 

o embaixador raptado até que as negociações alcançassem êxito, o que ocorreu 

prontamente após intervenção do presidente americano Richard Nixon – que passou a 

exigir da Junta Militar brasileira uma resolução. Com a autoria de Franklin Martins, o 

manifesto – à época transmitido pelos principais canais de rádio e TV – exigia a soltura 

de quinze militante presos, além da garantia de condução segura até o México, o que seria 

cumprido ainda no dia 6 de setembro, garantindo a soltura do embaixador no dia seguinte. 

Foi neste manifesto que a Dissidência assumiria a sigla MR-8 quando, para 

confundir a repressão, assumiram a “sigla” – concedida pelos próprios órgãos policiais – 
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da Dissidência estudantil de Niterói, então derrotada. Segundo Jacob Gorender78, o grupo 

niteroiense foi batizado de MR-8 porque editava um jornal chamado Movimento 

Revolucionário 8 de Outubro, em homenagem à data de morte do líder revolucionário 

bolivariano Che Guevara. A DI-GB, embora fosse a do Estado da Guanabara, resolvera 

assumir a sigla para manter “viva” – confundindo a polícia – a organização uma vez 

liquidada. O custo da operação seria alto para a manutenção da luta armada e das atuações 

na clandestinidade que, apesar do propósito alcançado, passava a se defrontar com os 

Departamentos de Operações e Investigações/Centros de Operação e Defesa Interna 

(DOI-CODI)79, onde as práticas perversas também se agravavam. 

Entre os anos de 1969 e 1971, período que antecedeu o exílio e a guinada política80 

do MR-8, a conjuntura de isolamento após sucessivas prisões, torturas e assassinatos se 

intensificou ainda mais. Embora a Orientação para a prática81 de janeiro de 1971 tenha 

como objetivo político – à época, ainda impensável – a retomada da ofensiva, que trazia 

na autocrítica do vanguardismo e do espontaneísmo das esquerdas o caminho para a 

unificação contra a ditadura através da política de frentes, o MR-8 não evitaria o duro 

baque que se aproximava no ano de 1972, obrigando a direção a se recompor no exterior82 

- Cuba, Argélia, Europa e Chile seriam alguns dos destinos. Sem recusar a autocrítica 

acerca da experiência armada – comum àquelas organizações –, parte dos militantes 

remanescentes do MR-8, numa guinada política83, se aproximavam das teses da Política 

Operária (POLOP). 

Embora esses militantes dispersados pelo Brasil e “mergulhados num processo 

autocrítico” passassem a defender “a centralidade da classe operária e a necessidade de 

concentrar os esforços políticos no trabalho junto ao proletariado”84, as circunstâncias de 

isolamento e do exílio atrapalharam a formação do “consenso” e até mesmo a manutenção 
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de sua estrutura organizativa. De qualquer modo, o MR-8 não sobreviveria àqueles 

desacertos da mesma forma – um racha fracionaria a organização em duas partes: de um 

lado, o MR-8/CP (Construção Partidária) e de outro, o MR-8/DG (Direção Geral). 

Enquanto o MR-8/CP, constituído por alguns militantes exilados que – apesar de 

aceitar a autocrítica armada – desconsideravam as orientações da POLOP, 

“autodissolveu-se”85 em 1973, o MR-8/DG, regido pela Direção Geral e “inspirados pelas 

teses leninistas”, conseguiria consolidar a atuação do Movimento Revolucionário Oito de 

Outubro por alguns anos mais, até sua dissolução final, já na década de 80. Confirmando 

em definitivo o encerramento das atividades armadas, o racha significaria um “divisor de 

águas” da organização e um redirecionamento do trabalho de massas que se encontrava 

desarticulado no interior do país. 

 

1.3. A ditadura enfraquecida: Geisel e Golbery rumo à institucionalização 

 

Entre a promulgação do AI-5 e os primeiros anos da década de 70, o regime militar 

brasileiro se encontrava aparentemente estabilizado como sistema político, considerando 

a derrota imposta à luta armada, que não encontrou escapatória às investidas da polícia 

política, e as dificuldades organizativas dos movimentos de massas que, debilitados, 

precisaram recuar. Segundo o historiador David Maciel86, o governo Médici (1969-1974) 

consolidaria a institucionalização da ordem autoritária através da formação de uma 

unidade representada pela sucessão política militar, hierarquizando todo o processo de 

tomada de decisões e demonstrando a capacidade de direção política mesmo na arena da 

disputa política institucionalizada.  

Em um período em que a representação política era subordinada à representação 

burocrática, sob tutela autoritária dos aparelhos privados de hegemonia87, o surgimento 

de alternativas políticas estaria vedado até mesmo às oposições burguesas. Acomodadas 

sob as rédeas do capital monopolista, as classes dominantes contariam com o “milagre 

brasileiro” ao mesmo tempo em que assistiam à derrocada das esquerdas armadas. A 
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modernização conservadora e a herança desenvolvimentista derivavam do consenso das 

elites orgânicas que depositavam, em um sistema econômico volúvel, suas expectativas 

hegemônicas. 

Principal responsável pelo planejamento e gestão do crescimento econômico 

acelerado, o tecnocrata Delfim Neto (1967-1974) herdaria do governo Castelo Branco 

(1964-1967) uma política econômica amparada na contenção dos gastos públicos que 

afetava diretamente as camadas baixas e médias da população brasileira. Diante da 

elevação das tarifas de serviços públicos, do arrocho salarial e dos cortes de subsídios 

governamentais, em troca do “incentivo ao mercado de capitais, às exportações e ao 

ingresso do capital estrangeiro”, qualquer estagnação econômica até poderia provocar 

uma série de reivindicações dos setores precariamente organizados – a repressão, por sua 

vez, não toleraria quaisquer abalos à ordem vigente. Entretanto, buscando combater a 

recessão e os índices inflacionários acelerados, Delfim obteria êxito nos anos iniciais de 

sua gestão com a queda da inflação – decréscimo de 23% ao final de 1967 – e o 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) – 4,8% de alta – que, alavancado pelo 

crescimento do setor industriário, teria sua ascensão garantida até o ano de 1974. O 

“milagre” se estenderia durante toda a gestão de Delfim Neto no Ministério da Fazenda, 

preservando a regularidade da taxa de crescimento do PIB: 9% em 1969, 9,5% em 1970, 

11,3% em 1971, 10,4% em 1972 e 11,4% em 197388. 

O período ficaria marcado também pela potencialização das propagandas oficiais 

em torno dos “projetos de impacto”89 anunciados pelo governo Médici, como o Plano de 

Integração Nacional (PNI), o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à 

Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA) e ao grande investimento na área de 

telecomunicações. Apesar da lógica desenvolvimentista acelerada em um momento em 

que o regime militar não apresentava quaisquer sinais de enfraquecimento, problemas 

como o endividamento externo, o desequilíbrio das finanças públicas e a crise 

internacional do petróleo – fator que arruinaria a base econômica do “milagre” – 

passavam a demonstrar sinais de fragilidade do sistema econômico baseado em capital 

externo.  
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O colapso do “milagre econômico” como resultado da crise de acumulação e das 

contradições do modelo autocrático-burguês de transformação capitalista90, demonstrava 

grande abalo das alianças entre Estado, burguesia internacional e nacional – o chamado 

“tripé”. Demarcada temporalmente pelo início do governo Geisel91 (1974-1979), a 

distensão política teria pela frente a difícil tarefa de conter os desgastes gerados pela 

fissura “entre as classes e as frações componentes do bloco no poder, a começar pelas 

frações vinculadas ao capital monopolista”92. O Segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND) seria um dos mecanismos escolhidos para contornar a “crise 

do padrão de acumulação”, prevendo a consolidação de uma sociedade industrial 

moderna e de um modelo de economia competitiva. Entretanto, os planos ambiciosos de 

Geisel para a expansão das estatais – a exemplo da Petrobrás e da Vale do Rio Doce – 

não seriam bem aceitos pelas corporações multinacionais que, sem a contrapartida das 

altas taxas de lucro, passavam a realizar campanhas ideológicas93 contra a estatização da 

economia. 

Sem encontrar uma solução que deflagrasse a superação deste problema e sob a 

tensão flagrante de crise hegemônica, o regime estava diante de um impasse que limitava 

o grau de ação da distensão. Segundo David Maciel94, a restrição da transição à direção 

do governo militar se devia à “inevitável mobilização política das classes subalternas” 

caso o “conflito intra-muros”, tensionado pela crise hegemônica, concorressem com as 

expectativas democráticas do Estado burguês, “reforçando o cesarismo e os aspectos 

transformistas dos mecanismos de representação política”. Desse modo, a 

institucionalização autoritária do regime permitia uma proteção frente às ameaças 

populares que o tipo democrático-liberal não cumpriria. 

Instituída pelo Ato Institucional nº 2 de 1965, quando o pluripartidarismo seria 

substituído pelo bipartidarismo, a oposição emedebista – de maioria e direção leal ao 

regime – enxergava na transição política uma possibilidade de desfecho para os militares 

que já haviam cumprido seu papel ao derrotar os comunistas e levado ao Brasil o 
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progresso capitalista. Sem renunciar ao caráter controlado e conservador da negociação 

de consenso, as FFAA, temendo perder seu espaço de legitimidade e capacidade de 

intervenção política, passaria a questionar os limites de atuação após sucessivas amostras 

de desgaste da unidade militar. A contenção da crise do poder burguês, ameaçado 

constantemente após o processo de absorção das práticas financeiras inerentes à países de 

capitalismo dependente, seria um outro fundamento para a institucionalização do regime. 

Se o golpe de 1964 foi encarado pelas classes dominantes como uma medida preventiva 

ante às ameaças socialistas, a descompressão do regime autoritário surgiria com o mesmo 

propósito, só que desta vez resguardando o projeto de poder hegemônico até que a 

transposição política fosse bem-sucedida. 

Sendo capaz de organizar o consenso sobre o monopólio exclusivo da coerção – 

tarefa à qual foi designada – e rodeada por incessantes agitações políticas e sociais, as 

FFAA, enquanto aparelho de dominação de classe, não estariam alheias às tarefas das 

engrenagens da superestrutura. Para compreendermos a atividade do intelectual orgânico, 

como conceituou o marxista sardo Antônio Gramsci95, devemos levar em conta que a 

organicidade do “aparelho de hegemonia” – onde os intelectuais são os “funcionários” – 

surge não só plano estrutural da sociedade civil, mas da sociedade política – ou Estado. 

Sabendo que apenas a coerção – em massa, quando possível, ou individual – não resolve 

permanentemente o problema da luta de classes, os agentes intelectuais seriam 

responsáveis também pela produção simbólica e cultural que legitimariam na prática o 

consenso social, ocupando a função organizativa imprescindível às demandas do grupo 

dominante. Outra variante apresentada por Gramsci é a da garantia de ordem que, através 

do aparelho de coerção estatal, assegura “legalmente” a disciplina dos grupos 

insubordinados que não acatam o consenso.  

A fissura da elite orgânica e a crise econômica consequente faria emergir, 

dialeticamente96, uma crise política resultante da expansão monopolista do “milagre” que 

precisaria ser suturada com um forte trabalho de bastidor, assegurando os interesses de 

uma burguesia que não pretender abdicar dos laços transnacionais. Por outro lado, e não 

menos importante, o projeto distensionista também fortaleceria os elos com os setores 
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hegemônicos da sociedade civil, como a Igreja e grande imprensa97. A promessa de 

abandono da “linha-dura” agregaria também setores médios que se empenhavam na 

denúncia de torturas e desaparecimento de militantes de esquerda, reativando as cadeiras 

de representação política que estavam obscurecidas pela dinâmica conservadora e 

autoritária das hierarquias militares – a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a 

Conferência Nacional dos Bispos (CNBB) e o Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA) 

foram uma dessas expressões. 

A liberalização política do regime ditatorial ainda não permitiria a revogação 

plena – que só seria possível a partir de 1978, no governo de João Batista Figueredo – dos 

atos institucionais, no entanto, se insinuavam pelas frechas, ainda nos primeiros meses de 

“governo Geisel”, um crescente apelo à democratização e institucionalização da política 

nacional. É verdade que a “abertura” viria combinada com asfixiamento político dos 

adversários98 já combalidos pela repressão o início da década de 70, mas a necessidade 

de assegurar uma “imagem democrática” responsável e renovadora diante à crise 

institucional estaria na ordem do dia. As tendências contraditórias causadas pela 

integração imperialista dos sistemas de produção a nível global e o mecanismo de 

associação de capitais99, inerentes às heranças coloniais – desde o sentido100 da economia 

escravagista exportadora – e associadas intrinsecamente à burguesia brasileira, geraram 

o autoritarismo e a vigilância como métodos imprescindíveis de uma contrarrevolução 

permanente. 

O modelo autocrático burguês de transformação capitalista101, segundo Florestan 

Fernandes, determinaria a condução permanente da ditadura de classe submetida pela 

hegemonia burguesa. Enquanto a conjuntura política expressa no final dos anos 50 até os 

60, com a expansão dos movimentos de massa, apelo pelas reformas de base 

representavam para a burguesia a necessidade de um golpe contrarrevolucionário 

preventivo – violência de Estado ajustada às demandas do regime burguês-militar - “a 

quente”, a distensão política – também preventiva – exerceria sua função “a frio”, já que 

“as classes burguesas precisariam ter um controle estático e dinâmico da ordem bastante 
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sólido para poderem enfrentar e neutralizar as forças antiburguesas existentes dentro de 

seus muros ou nas outras classes”102, assegurando seu papel “democrático” e alargando a 

participação política sem pôr em risco o status quo da exploração e dominação capitalista 

amparados pelo aparato estatal. 

O “paraíso burguês”103 advindo do consenso entre “os mais iguais”, onde uma 

democracia restrita comanda os contraditórios interesses classes, passaria então a mediar 

um conflito tolerado104 entre o “partido do governo”, a Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA), e a oposição consentida, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 

necessário à conjuntura para operar como válvula de escape às pressões que se 

insinuavam. As Eleições Gerais de novembro de 1974 – acusada de “farsa eleitoral” pela 

Tendência Proletária, como veremos mais detidamente no próximo capítulo – realizada 

pelo governo de Ernesto Geisel, símbolo institucionalizante da distensão anunciada, seria 

marcada pela expressiva vitória dos emedebistas na corrida pelo Senado Federal e Câmara 

dos Deputados. Com 14,5 milhões de votos favoráveis aos candidatos do MDB, as 

eleições alteravam no primeiro ano de “governo Geisel” as condições de disputa no 

Senado. Ao ganhar 16 das 22 cadeiras em disputa (¹/3 do total) em 1974 e podendo abrir 

disputa por mais 44 em 1978 (destas, 40 eram do ARENA), a “oposição consentida” 

poderia ter maioria no Senado – e o poder de veto – no prazo de quatro anos. 

Apesar do estímulo à condução distensionista, os limites de atuação política 

estavam bem claros. Apesar dos votos recebidos pela “frente ampla” contra a ditadura – 

ameaças e constrangimentos não seriam evitados caso algum membro do partido 

extrapolasse ou contestasse a ordem ainda vigente – os autênticos do MDB, como 

veremos adiante, serão responsáveis pela “ida além”. Não à toa, a oposição emedebista 

surgiria sem vínculos orgânicos com os movimentos sociais ou com as classes 

subalternas105, sua relação com os setores sociais limitava-se às disputas eleitorais – 

havia, então, uma “contradição entre a práxis e o projeto político dos movimentos 

sociais”106. A partir do momento que os movimentos sociais questionavam a ordem 

vigente, onde também se encontrava a oposição política consentida, as desconfianças 

                                                             
102 Idem, p. 362. 
103 Idem, p 359.  
104 FERNANDES, Florestan. Brasil: Em Compasso de Espera, São Paulo, Editora Hucitec, l980, p. 156. 
105 MACIEL, David. A argamassa da ordem: da Ditadura Militar à Nova República (1974- 1985). São 
Paulo: Xamã, 2004, p. 109. 
106 Idem, ibidem.  
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acerca da validade representativa surgiriam de modo a questionar os possíveis resultados 

daquelas mudanças, e quais seriam os principais beneficiados. Para além das 

organizações comunistas que faziam duras críticas à “farsa eleitoral” sustentada pela 

ditadura burguesa, outros setores e agrupamentos que tiveram seus direitos de 

organização cerceados olhavam com bastante cautela a parcimônia do regime para com a 

transição “democratizante”. 

Embora a transição política tenha em sua essência o caráter endógeno, onde as 

conspirações internas das elites orgânicas brasileiras sempre estiveram envolvidas em 

projetos contrarrevolucionários, a institucionalização do regime estaria profundamente 

ligada ao agravamento da pressão internacional contra a ditadura brasileira a partir de 

1974. O Tribunal Russell II, realizado em Roma entre 30 de março e 5 de abril de 1974, 

se reunia para denunciar violações de direitos humanos na América Latina (Bolívia, 

Brasil, Chile e Uruguai). Sobre o caso brasileiro, as denúncias versavam sobre os variados 

reflexos da repressão instaurada pela polícia política brasileira, desde as práticas de 

tortura às violações de direitos básicos, além do desaparecimento de militantes. 

Considerada uma via para destruição do movimento operário e camponês no Brasil, “em 

nome de um modelo de desenvolvimento econômico que reduzia os trabalhadores a 

condições de opressão e miséria típicas das fases iniciais do capitalismo”107, o regime 

Geisel estaria sob atenção internacional. 

Em um momento em que a liquidação das oposições clandestinas voltava à tona, 

Geisel e Golbery do Couto e Silva – seu “fiel escudeiro” e criador do órgão espionagem 

e combate à subversão SNI (Serviço Nacional de Informações) – se encontravam 

desmoralizados após uma série de resistências ao cenário de abertura política. Segundo 

Kucinski108, a distensão anunciada no governo Médici provocava um clima “propício às 

conspirações” sem precedentes. A desconfiança da comunidade internacional diante do 

“milagre econômico” e do Geisel liberalizador109 ainda aumentaria após prisão do pastor 

metodista americano Fred B. Morris, acusado de envolvimento em práticas subversivas e 

submetido à “tortura em estilo brasileiro” em Recife. Considerando a estreita relação entre 

                                                             
107 LEMOS, Renato. Ditadura, anistia e transição política no Brasil (1964-1979). São Paulo: Editora 
Consequência, 1ª ed, 2018, p. 165. 
108 KUCINSKI, Bernardo. O fim da ditadura militar. São Paulo: Contexto, 2001, p. 29. 
109 LEMOS, Renato. Ditadura, anistia e transição política no Brasil (1964-1979). São Paulo: Editora 
Consequência, 1ª ed, 2018, p. 166. 



43 
 

as elites orgânicas, formada por militares, burguesia nacional e internacional, a atuação 

dos intelectuais orgânicos sobre “aspectos cadentes da política nacional” brasileira teria 

forte impacto sobre os rumos da distensão. 

Em agosto de 1974, meses após a posse de Ernesto Geisel, acontecia no Rio de 

Janeiro o ‘Seminário sobre o Legislativo e Desenvolvimento’, organizado pelo Conjunto 

Universitário Candido Mendes. Segundo Renato Luís do Couto Neto e Lemos, as 

mediações que deveriam se deter à discussão acadêmica acabariam se esvaindo à situação 

política nacional brasileira110. Principal articulador internacional daquele seminário, que 

discutia “a situação mundial do poder Legislativo em face da ascensão da “tecnocracia””, 

Samuel Huntington demonstrava certa “sintonia” com a orientação do governo Geisel. 

Segundo o cientista político estadunidense, havia no Brasil uma crise na instituição 

legislativa que poderia ser robustecida com a “atração” de militares e tecnocratas, ou seja, 

das “forças dominantes da sociedade brasileira”. 

Obstinado a tratar o tema da “descompressão”, sugerindo que o caminho ideal 

seria “a maior proteção aos direitos e garantias individuais, a suspensão da censura à 

imprensa e a concessão de um maior poder de iniciativa ao legislador”111, Huntington 

teria, segundo Thomas Skidmore, viajado à Brasília para encontro com o general Golbery 

do Couto e Silva. Apontado como “patrono silencioso” do evento, o tecno-burocrata e 

braço direito de Geisel era considerado desde a década de 50 “o mais hábil e preparado, 

teórica e politicamente, dos “guerreiros frios” que lutavam por um desenvolvimento 

empresarial seguro no Brasil”112. De acordo com Lemos, a presença de Samuel 

Huntington seria percebida não só nos ambientes acadêmicos, mas também estaria 

associada a mudanças no léxico político – a palavra “descompressão” e sua adaptação 

metafórica seria um desses exemplos. 

 

A descompressão do regime militar não significaria de imediato o fim da coerção 

de Estado. Mesmo após o arrefecimento da luta armada, a polícia política continuaria com 

seu projeto de liquidação das oposições clandestinas que mesmo após a autocrítica das 

                                                             
110 Idem, p. 167. 
111 Idem, p. 168. 
112 DREIFUSS, René. A Conquista do Estado. Ação Política e Golpe de Classe. Petrópolis: Editora Vozes, 
1981, p. 74. 
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organizações de esquerda, não escaparam às investidas autoritárias. A prisão e 

“desaparecimento” de Paulo Wright, dirigente da AP-ML, sequestrado pelo II Exército e 

levado ao DOI-CODI em 1973; as prisões e “desaparecimento” de Eduardo Collier e 

Fernando Santa Cruz, também militantes da AP-ML, em 1974; os sequestros de militantes 

do PCB, como o David Capistrano e José Roman, em 1975, e o assassinato do jornalista 

Vladmir Herzog, preso e declarado falsamente como “suicida”; o assassinato de Pedro 

Pomar e Ângelo Arroyo, militantes do PCdoB executados em 1976 enquanto se reuniam 

na Lapa, bairro de São Paulo. Todas essas baixas demonstravam que, apesar do projeto 

de abertura política anunciado por Geisel, a luta democrática contra a ditadura ainda 

sofreria fortes abalos até a reativação dos direitos políticos onde, na sucessão de João 

Figueredo (1979-1985), a liberalização do regime ficaria mais evidente. 

A primeira metade do governo Geisel teria pela frente um sem números de 

reivindicações que, sob o indicativo de abertura política, recobravam a defesa das 

liberdades democráticas. A luta pela anistia, pautada desde as eleições legislativas de 

1974 pelo MDB, passando pela criação do Movimento Feminino pela Anistia (MFPA) – 

simpático às oposições liberais-democráticas – e respaldada pelos diversos setores da 

comunidade civil ainda ampliariam as contradições de um regime que, receoso sobre as 

ameaças classistas, tentava estender ao máximo os limites da “abertura” apesar dos 

conflitos internos que começavam a se insinuar. 

Ao adentrarmos às discussões suscitadas na revista Brasil Socialista, 

principalmente nos anos de 1975 e 1976, acompanharemos as posições da Tendência 

Proletária perante a conjuntura de abertura política. Se a crise do bloco do poder inspirava 

no momento uma propensão à institucionalização do Estado burguês, a esquerda 

revolucionária brasileira se reuniria ali a fim de gestar uma alternativa proletária, 

vencendo o imobilismo e realizando uma autocrítica capaz de estimular a correlação de 

forças entre as vanguardas em luta. Denunciando o caráter burguês do regime militar, a 

APML, OCML-PO e MR-8 polemizariam a participação na farsa eleitoral empreendida 

por Geisel e Golbery, discutindo a viabilidade tática desta posição e agitando ainda mais 

a arena política daqueles que se encontravam na clandestinidade. Questionando todas elas 

as linhas programáticas do PCB, a TP tinha como objetivo final a construção de um novo 

partido que atendesse as demandas do proletariado brasileiro.    
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CAPÍTULO 2: A BRASIL SOCIALISTA: A crise de direção, o voto, as 

liberdades democráticas. 

 

Publicado logo após o primeiro episódio da ‘farsa eleitoral’, em janeiro de 1975, 

o primeiro número da revista Brasil Socialista tinha como objetivo aproximar as 

organizações da esquerda proletária que se encontravam dispersas após sucessivas perdas 

ocasionadas pelos órgãos de repressão. Buscando rediscutir suas diferentes elaborações 

teóricas e conscientes da urgência autocrítica, a Tendência Proletária da esquerda 

brasileira assumiria a construção de uma alternativa para a classe operária e o povo 

brasileiro, sem abdicar das “lutas reais dos trabalhadores contra a ditadura militar e a 

superexploração”113.  

Apresentados explicitamente os sinais de institucionalização do regime, Geisel e 

Golbery procuravam combater os dilemas impostos pelo fim do milagre econômico e o 

consequente desarranjo do bloco hegemônico. No primeiro artigo da revista, intitulado 

Projetos e Contradições das Classes Dominantes, Raul Villa114 anuncia as tortuosas 

medidas de contenção que o representante neo-castelista115 teria que assumir após o 

crescimento vertiginoso do endividamento externo. Sem pormenorizar o papel de 

Golbery, responsável pela ampliação das bases de apoio ao novo governo e pela mediação 

entre os desejos civis de “abertura” e a “regressão” autoritária, o autor demonstra como a 

sucessão lograva “manter no ar a expectativa de uma “abertura”, legitimando-se ante o 

conjunto da burguesia e vários setores médios, além de encaminhar os projetos para 

depois de novembro”116.  

Antes mesmo de conhecer os resultados da farsa eleitoral, Raul Villa já previa o 

sucesso do MDB no certame legal, levando em consideração a insatisfação absoluta das 

camadas médias e dos setores desvalidos, profundamente atingidos pela recessão, pelo 

arrocho salarial, carestia de vida etc. A ausência de uma alternativa revolucionária 

também explicaria o apoio aos emedebistas, principalmente àqueles do grupo 

“autênticos” – uma parcela “teimosa” – dispostos a denunciar uma ditadura que titubeava 

                                                             
113 Editorial. Brasil Socialista. Le Mont (Suíça), n.1, pp. 1-3. 
114 Pseudônimo do ex-militante da POLOP, Eder Sader.  
115 Conhecido também como o “grupo da Sorbonne”; os “brandos”.  
116 VILLA, Raul. Projetos e contradições das classes dominantes. Brasil Socialista, Le Mont (Suíça), n.1, p. 
10. 
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em alcançar uma legitimação democrática. Entretanto, segundo Villa, não será o resultado 

mais ou menos expressivo a favor do MDB que determinará as condições de uma nova 

conjuntura na luta de classes do país, seja por conta de uma direção nacional emedebista 

submissa à Geisel ou pela ameaça dos aquecidos instrumentos de exceção conservados 

por Golbery. 

Apesar desta cautelosa previsão para o ano de 1975, Villa prevê mudanças 

significativas na conjuntura após aprofundamento das debilidades no bloco dominante. 

Como a forte recessão também não pouparia a burguesia agrária nacional e o latifúndio –

setores mais “débeis”117 da classe dominante – e a ARENA se encontrava impotente 

frente às demandas do capital médio, a margem para atuação contestadora da “oposição” 

(MDB) se alongaria, mesmo que dentro dos limites da “oposição leal” – aumentando 

ainda mais o grau de atuação dos “autênticos”.  

Por hora, detendo-se a debater os indícios de uma abertura política, o primeiro 

artigo da Brasil Socialista afirma que cabe à esquerda revolucionária “tornar-se 

verdadeiramente proletária”118, reconhecendo a necessidade de criar uma força política 

vinculada à classe operária, mas sem abdicar de um programa de classe contra a ditadura 

militar, “capaz de atrair as massas populares para a perspectiva revolucionária do 

proletariado”. Se em um primeiro momento havia na Tendência Proletária o consenso do 

desenvolvimento das lutas políticas, as condições para o desenvolvimento de uma base 

teórico-política comum encontrariam nítida resistência. 

Como o próprio editorial menciona, o que veremos aqui são documentos de 

organizações e artigos de militantes que buscaram empreender debates de extrema 

importância para a concretização e unificação de uma agenda revolucionária brasileira 

contra a ditadura civil-militar. Entretanto, as discussões que qualificam os oito números 

da Brasil Socialista em torno da construção partidária, do programa e da estratégia, da 

conjuntura e da tática, apresentariam divergentes leituras sobre os sinais de abertura 

política e seus possíveis desdobramentos. 

Ainda neste mesmo número, sob o título de Nossas Tarefas Atuais no Movimento 

Operário119, o MR-8 aguardava um novo congresso para redefinição de seu programa e 

                                                             
117 Idem, p.14.  
118 Idem, ibidem.  
119 MR-8. Nossas tarefas atuais no Movimento Operário. Le Mont (Suíça), n.1, janeiro de 1975, p. 15. 
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estratégia. Evitando incorrer no risco de “atuar às cegas” durante a construção das bases-

comuns da Tendência Proletária, a organização se amparava no Pleno de 1972, onde 

reafirmava seu compromisso com os princípios básicos da revolução socialista. Naquele 

documento, o MR-8 enxergaria o proletariado não somente enquanto classe dirigente, 

mas uma força social120 enquadrada na construção de um partido marxista-leninista, 

forjado na luta de classes, construído em torno do programa e da estratégia socialista. 

Realizando a crítica à colaboração de classes e à ilusão da transição pacífica como 

acreditava a direção do Partido Comunista Brasileiro (PCB), que havia levado as 

“massas” a um “beco sem saída”121, a organização acreditava que o principal problema 

da Revolução Brasileira no momento seria o da crise de direção revolucionária. Entre as 

soluções elencadas para romper com a crise dos comunistas estava a rigorosa crítica dos 

desvios, em arranjo com as classes trabalhadoras, “superando em si mesmo e nas massas” 

as concepções reformistas. Assumindo a linha de frente da ‘Resistência dos 

Trabalhadores’ contra a ditadura, o texto conclama a esquerda revolucionária à união de 

lutas e acumulação de forças em um momento de defensiva, preparando assim uma 

ofensiva posterior.  

Evidenciando a ausência de uma vanguarda política que dirija as massas122, o MR-

8 atribui à esquerda revolucionária o esquerdismo123 como forma de negação ao 

reformismo pecebista. Sem vínculos estreitados com os trabalhadores, a ER também 

precisaria se desvincular da concepção pequeno-burguesa da revolução e do militarismo 

– concepção de luta que a própria organização havia incorporado, como pudemos ver no 

capítulo anterior. Rumando à construção do partido revolucionário da classe operária, 

“tarefa central dos verdadeiros comunistas”124, o MR-8 aponta para três pilares básicos: 

a elaboração de um programa socialista que ultrapasse erros como o espontaneísmo e o 

economicismo; a união da tendência proletária em intenso debate sobre as divergências 

                                                             
120 REIS FILHO, Daniel. Aarão & SÁ, Jair. Ferreira de. (org.) Imagens da revolução: documentos políticos 
das organizações clandestinas de esquerda dos anos 1961-1971. 2 ed. São Paulo: Expressão Popular, 
2006. 
121 MR-8. Nossas tarefas atuais no Movimento Operário. Le Mont (Suíça), n.1, janeiro de 1975, p. 16. 
122 Embora o uso do termo possa ser problematizado, resolvemos mantê-lo a fim de resguardar o 
sentido que os descritores da Brasil Socialista dão.  
123 Cunhado por Lênin, o conceito... 
124 MR-8. Nossas tarefas atuais no Movimento Operário. Le Mont (Suíça), n.1, janeiro de 1975, p. 17. 
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existentes; e a penetração e consolidação das bases partidárias no proletariado e demais 

classes revolucionárias. 

Em um dos pontos mais significativos para o debate, a tática, o MR-8 anuncia a 

pretensão de “deter o avanço da contrarrevolução, isolando a ditadura e seus principais 

bases de sustentação: o monopólio, o imperialismo e o latifúndio”125. Sem renunciar à 

aliança com os setores proletarizados da pequena-burguesia, organizando a resistência à 

ditadura, o isolamento ditatorial e o declínio de seus bases de sustentação já eram 

vislumbrados em dezembro de 1972, data de aprovação do Pleno. Como veremos à frente, 

a direção de luta pela liberdade de organização e manifestação, pelo fim do AI-5 e pelas 

eleições diretas, entre outras lutas políticas mencionadas no artigo, ganharão sua 

importância decisiva já no segundo número da Brasil Socialista. 

 

2.1.   A crise de direção e a contradição dos projetos políticos. 

 

Embora o segundo número da Brasil Socialista tenha sido editado em abril de 

1975, alguns de seus artigos foram escritos momentos antes da farsa eleitoral de 

novembro de 1974. De qualquer modo, a APML, a OCML-PO e o MR-8 escreveram na 

BS suas impressões acerca do certame organizado pelo regime. A partir das análises 

conjunturais feitas pelas três organizações, realizadas sob o objetivo inicial de encontrar 

consenso frente à abertura política que se insinuava durante a crise do bloco hegemônico, 

o grupo buscará encontrar soluções às diferenças históricas entre suas correntes, assim 

como aos seus respectivos limites de atuação. 

De acordo com o documento Na Denúncia da Farsa Eleitoral, Ampliar a 

Resistência à Ditadura assinado pela APML, o trato com as eleições diretas orquestradas 

pelo regime deveria assumir caráter mais amplo, já que esta pertenceria ao campo da 

tática política – pois, sob a ótica programática-estratégica, não há significativa alteração 

se reconhecemos os diferentes usos do parlamento burguês. Apontando que “a utilização 

ou não do parlamento pelos revolucionários é determinada por fatores de conjuntura”126, 

                                                             
125 Idem, p. 25. 
126 APML. Na denúncia da farsa eleitoral, ampliar a resistência à ditadura. Le Mont (Suíça), n.2, abril de 
1975, p. 57. 
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a organização recorre a Lênin – e sua liderança no movimento revolucionário russo – para 

defender a possibilidade de luta revolucionária dentro do parlamento burguês brasileiro. 

Durante os anos de preparação da Revolução de Outubro, entre 1903 e 1905, os 

bolcheviques127 teriam expressado importantes sinais sobre a validade da luta parlamentar 

burguesa. Mesmo reconhecendo que a república operário-camponesa soviética atenderia 

melhor às demandas dos variadores setores subalternos em detrimento da república 

democrático-burguesa, Lênin afirma que num estágio de lutas como aquele – também 

disputado pelos mencheviques – “era preferível uma república burguesa com Constituinte 

à mesma república sem Constituinte”128. Embora a vitória bolchevique no parlamento 

representasse um significativo avanço rumo à revolução do proletariado, que se 

confirmaria no ano de 1917, este feito não significaria o fim último da luta de classes. 

Também por esse objetivo, a construção do partido revolucionário do proletariado 

brasileiro seria fundamental para o encaminhamento da luta de classes. 

Se o Brasil ainda não contava com tal partido, a Tendência Proletária surgiria 

exatamente para “cumprir as exigências que levarão à sua criação”129, resolvendo os 

impasses teóricos entre os “verdadeiros comunistas” e aprofundando o consenso por uma 

linha política. Mesmo não possuindo uma estrutura partidária, nem um programa tático 

definido, os “contornos essenciais” da esquerda revolucionária poderiam guiar com 

prudência as ações políticas mesmo que limitadas. A participação da vanguarda operária 

na sucessão das lutas concretas, portanto, estenderia os limites da propaganda comunista, 

elevando o nível de consciência e de organização da classe operária.  

Sobre a orientação tática a ser definida, a APML ainda faria um acréscimo: caso 

ela seja subestimada, caberá à esquerda revolucionária viver à margem do movimento 

real de lutas, condenado ao imobilismo antirrevolucionário, insistindo na “pregação de 

natureza estratégica”130 que em nada resultaria. Se o terreno da Brasil Socialista ainda 

sustentava águas calmas, o cenário ordeiro passava a demonstrar alguns sinais de 

mudanças. Combalidos pelo regime de exceção imposto pelos Atos Institucionais ao 

                                                             
127 Grupo político russo formado por ex-integrantes do Partido Operário Social-Democrata Russo 
(POSDR). 
128 LENIN, V. I. Esquerdismo: doença infantil do comunismo. Expressão Popular, São Paulo, p. 58.  
129 APML. Na denúncia da farsa eleitoral, ampliar a resistência à ditadura. Le Mont (Suíça), n.2, abril de 
1975, p. 54. 
130 Idem, p. 55.  
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longo de dez anos, as três principais organizações da Tendência Proletária haviam 

enfrentado problemas de ordem estratégica, programática e tática, sendo obrigados a 

assumir as derrotas da resistência. 

Embora estivesse afirmada nas primeiras linhas da revista, a autocrítica e seus 

desdobramentos não teriam o mesmo valor para todo o conjunto. Isso porque, como 

sabemos, a ordem dos desvios cometidos não obedecia a uma resistência à ditadura 

calcada em bases estreitas e definidas por um partido de vanguarda. Se por um lado 

APML se enveredava pela influência da revolução cultural chinesa, da proletarização de 

seus militantes pequeno-burgueses, e o MR-8 enfrentava os duros golpes da luta armada, 

inspirada pela teoria foquista da revolução cubana, a POLOP se encontrava à margem das 

lutas políticas possíveis, com uma integração inexpressiva junto ao movimento operário 

– mesmo que demonstrasse, ao contrário das outras organizações, um programa 

pretensamente seguro quanto às bases estratégicas. 

Se a autocrítica da luta armada já havia encontrado acolhida na APML e MR-8, a 

do imobilismo, desvio histórico imputado à POLOP, seria colocada à prova pelas 

necessidades táticas de acesso à luta política naquela conjuntura. Se a organização em 

questão apresentou tais debilidades no passado, o sucesso da Tendência Proletária 

dependeria em grande medida do ajustamento estratégico e tático, assumindo a 

responsabilidade de vanguarda revolucionária na luta contra a ditadura civil-militar. Mais 

à frente, veremos como a POLOP recebeu os indícios dos novos caminhos – e sua marcha 

conjunta na TP – e se buscou ajustar seu programa à conjuntura de crise no bloco 

dominante. 

Um retorno à democracia burguesa – ditadura disfarçada – não seria o objetivo 

final do envolvimento da E.R nas lutas democráticas, e assumindo que não havia 

condições para que a palavra de ordem à Revolução Socialista131 fosse entoada, a APML 

acreditava que a “luta pela ampliação da resistência dos trabalhadores à ditadura militar, 

tendo como eixo central a luta por liberdades democráticas” atuaria em consonância com 

a educação política da vanguarda operária. Para a organização, as melhores condições de 

intervenção concreta na luta de classes dependeriam necessariamente da acumulação de 

                                                             
131 Idem, p. 56. 
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forças, podendo atingir capacidade suficiente para a construção de uma organização 

independente da classe operária. 

Mesmo ressaltando que a luta pelas liberdades democráticas englobava amplos 

setores da sociedade civil, como a pequena-burguesia “vacilante”, a adesão da E.R às 

lutas políticas representaria para os setores sociais explorados uma alternativa 

revolucionária condizente com suas reivindicações mais robustas, antevendo os riscos de 

uma condução pequeno-burguesa das lutas contra o regime. Portanto, “sem pretender 

idealizar”132 seus aliados, “criando de encomenda em nossa imaginação”, o avanço para 

o acordo entre pontos comuns – sem que seja alterada a independência ideológica-política 

do proletariado – respaldaria a ampliação da frente de resistência, com os trabalhadores e 

com a pequena-burguesia democrática.  

Quanto à hegemonia do processo político ampliado, a APML afirmava que a E.R 

não dispunha de um conteúdo de força material suficiente para pôr nas mãos do 

proletariado a direção, e por isso não poderia reivindicá-la de imediato. Em caminho 

contrário à “especulação voluntariosa”133, de natureza precipitada, a luta pela hegemonia 

entre os aliados ocasionaria no trabalho de construção das condições para seu exercício, 

traduzindo suas “posições políticas justas” em força material para intervenção na 

realidade brasileira. Observando, na retaguarda da farsa eleitoral, que a estratégia da 

revolução socialista-proletária terá de conviver com a realidade material, ainda caberá à 

classe operária lutar contra os preconceitos democráticos burgueses, contra o populismo 

e o colaboracionismo de classe empreendidos pelo revisionismo. 

Justificada a opção pela luta política, a APML assumiria no mesmo documento a 

participação ativa no processo eleitoral de novembro de 1974, denunciando politicamente 

a ditadura e amadurecendo os vínculos com o operariado. Ao desmascarar a farsa do 

bipartidarismo, o que em certa medida feriam as ilusões pequeno-burguesas reformistas, 

a esquerda revolucionária estaria em movimento com as demais classes subalternas. 

Insinuando até mesmo a possibilidade de “vir a apoiar algum candidato que preencha os 

requisitos mínimos”134, para além das costumeiras posições de voto nulo e em branco, a 

                                                             
132 Idem, p. 57. 
133 Idem, p. 58.  
134 Idem, p. 62. 
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APML assinalaria alguns limites para que as possíveis alianças ficassem restritas ao 

campo da tática. 

O candidato aliado deveria dar continuidade à denúncia da farsa eleitoral e do 

bipartidarismo, demonstrando resistência às margens legais impostas por Geisel e 

Golbery ao MDB, denunciando a “sanha repressiva”135 do regime e o papel de classe 

desemprenhado pela burguesia brasileira, desnudando a ilusão coletiva da representação 

real no parlamento. O apoio seria encaminhado apenas àqueles que compreendessem e 

divulgassem que “as bases da verdadeira oposição à ditadura não estarão dentro do 

parlamento”, sem que estes pretendessem assumir algum título de verdadeira oposição 

legal – pelo contrário, estariam à disposição da resistência empreendida pelos 

trabalhadores brasileiros. 

Mesmo elencando as vantagens da possível aliança com candidatos, como a 

ampliação dos contatos e da base de apoio, e a possibilidade de propaganda política mais 

profunda, a APML também aponta para a prudência necessária no momento da 

elaboração de sua tática e seus limites. Mesmo reconhecendo a possibilidade de haver 

confusão no que tange ao apoio ao MDB – considerando as diferenças entre a direção 

“leal” e a oposição radical, gestada nos “autênticos” – e o risco de infecção pequeno-

burguesa no movimento operário sob a conduta ideológica desviante do possível 

candidato, as vantagens ainda seriam superiores.  

Os riscos, como expressão da iniciativa concreta da luta política, não estariam 

superestimados à fim de reduzir a tática da tendência proletária ao imobilismo, ainda mais 

se as organizações da E.R estivessem atentas aos possíveis desvios. Caso a APML 

encontrasse candidatos fiéis às suas reivindicações, um possível desarranjo com as demais 

organizações da esquerda revolucionária se restringiria ao “pequeno limite da diferença 

de posições”136, ou seja, no conjunto da tática. Considerando que é dentro do terreno tático 

que a unidade deverá se formar, a APML sinaliza para a possibilidade do envolvimento 

emocional e provocativo – “resquício pequeno-burguês”137 do movimento – que possam 

obstruir os canais de comunicação, restando aos revolucionários zelar pela justa posição 

e combater o sectarismo existente. 

                                                             
135 Idem, p. 63. 
136 Idem, p. 64. 
137 Idem, ibidem.  
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Embora a organização se preocupasse com o encaminhamento das lutas concretas, 

é válido lembrar que toda a ER se encontrava, desde a década de 60, imbricadas à 

constante ameaça repressiva – a atuação na ilegalidade traria consequências negativas não 

só para a unidade dos comunistas, mas colocava à prova diária a integridade física e 

mental de seus militantes. O envolvimento emocional, portanto, mesmo àqueles 

discordantes à determinada via tática, não poderia ser desprezado e associado à uma 

duvidosa artificialidade dos sujeitos históricos. 

A leitura do governo Geisel realizada pela POLOP em A Conjuntura Nacional138 

encontraria semelhanças com os escritos da APML e MR-8, reafirmando os conflitos 

internos no bloco do poder e as medidas contenção econômica designadas à chefia militar 

e aos tecnocratas. Revelando as mudanças em curso, acreditava-se que o regime não 

conseguiria mais apresentar para o futuro uma estratégia bem definida, dentro de seus 

limites burgueses e autoritários. O movimento pela redemocratização, por sua vez, teria 

a tarefa de responder provisoriamente aos incômodos políticos das classes dominantes, 

angariando forças da velha expressão populista. 

A POLOP, ao contrário das outras duas organizações da Tendência Proletária, não 

apontaria de imediato a necessidade de elaboração de uma tática. Ao contrário da APML 

que insinuava participar – como objetivo tático – das lutas políticas para não aprofundar 

a distância entre a E.R e a classe operária, a Política Operária ressaltava o perigo populista 

que poderia ressurgir dos movimentos sociais, além da absorção do movimento de massas 

pelas vanguardas pequeno-burguesas. 

Para os polopistas, a alternativa viável de luta revolucionária dependeria da 

criação de uma “força proletária de luta” em compasso com as atividades da E.R, 

encaminhando seu “potencial destrutivo” que “em breve” se revelaria. A respeito da crise 

que se aproximava, situando-se sob “os marcos gerais da conjuntura da derrota”, a 

POLOP limitar-se-ia a reafirmar sua tarefa frente à vanguarda operária, relegando a 

penetração na classe à posteriori. Recusando-se aliar à sua tática os desvios da nova 

esquerda revolucionária, que minava a potencialidade de sua alternativa em detrimento 

do movimento pela redemocratização, a POLOP enfatizaria os “pés presos no pântano 

pequeno-burguês” e o alinhamento das forças revolucionárias junto aos movimentos 

                                                             
138 Política Operária. A Conjuntura Nacional. Brasil Socialista. Le Mont (Suíça), n.2, janeiro de 1975, pp. 
65-67. 
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populistas e reformistas – que, por sua vez, deveriam ser “combatidos com a mesma 

violência” com que foi combatido o militarismo. 

 

2.2.    As lutas políticas na “farsa eleitoral”. 

 

Lançado seu segundo número em abril de 1975, a Brasil Socialista já conhecia os 

resultados da “farsa eleitoral” do novembro passado, os tratando como “sintoma”139 de 

uma nova situação política que se abria para o Brasil. Segundo seu Editorial, a ditadura 

militar estava obrigada a contornar o desequilíbrio e a quebra de consenso do bloco no 

poder, além da crescente insatisfação dentro da pequena burguesia proprietária. Se 

durante os anos dourados do “milagre” econômico o setor assegurava um apoio irrestrito, 

o advento da recessão provocaria uma guinada à oposição, atraídos pelas bandeiras 

democráticas, “que coloquem obstáculos à ação dos monopólios e à ditadura militar”140. 

A reanimação dos movimentos sociais e a expressiva vitória do MDB nos bairros 

pobres e nas concentrações trabalhadoras apontavam, segundo o texto, para a formação 

de novos quadros ainda mais resistentes à ditadura militar. Se por um lado a reconstrução 

da esquerda revolucionária e a radicalização da luta de classes aumentavam de tom, por 

outro, o “poder de barganha” de Geisel e Golbery e a lealdade com a grande burguesia 

ainda superavam as legítimas ameaças democratizantes. Porém, pelo menos para a grande 

burguesia industrial e financeira, os acordos no bloco hegemônico diante à crise que se 

acentua estariam dentro de novos limites, mais confortáveis e flexíveis. Buscando 

resolver parte dos problemas inerentes à quebra de consenso, a institucionalização do 

regime “absorveria” as contradições do bloco no poder e asseguraria a hegemonia do 

grande capital em acordo com o conjunto das classes exploradoras141. 

Assinalado o interesse pela descompressão gradual, os limites desta abertura não 

significariam uma adesão deste bloco à redemocratização. Segundo a BS, nem mesmo a 

média burguesia estava interessada em contrapor os marcos legais do regime, a começar 

pela maioria “moderada” do MDB – lembremos Franco Montoro, secretário da Comissão 

Executiva Nacional do MDB que, incumbido ao papel de “oposição leal”, admitia não 

                                                             
139 Cf. Editorial. Brasil Socialista. Le Mont (Suíça), n.2, abril de 1975, p. 1. 
140 Idem, ibidem.  
141 Idem, p. 2.  
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pretender um “retorno ao passado anterior a 1964”142. Por outro lado, a pequena-

burguesia democrática aproximava-se ideologicamente dos anseios democráticos, 

embora não expressasse força suficiente para direcionar a luta contra a ditadura. 

Porém, para a Editorial da Brasil Socialista, não seria interessante ao proletariado 

limitar os objetivos revolucionários das lutas por liberdades democráticas à 

redemocratização143. Ressaltando os limites da “democracia burguesa” e seu espírito 

reformista, a luta a ser enfrentada estaria sob reorganização em torno de posições 

proletárias, sem perder de vista a urgência de uma tática consistente – contra a 

institucionalização; desmascarar e “deslocar do centro”144 a média burguesia; politizando 

a pequena-burguesia “redemocratizadora”; fortalecendo o elo entre classe trabalhadora e 

operária, em luta pelas liberdades democráticas, “fazendo-as convergir para a derrubada 

da ditadura militar e a liquidação de suas bases de sustentação”. Ao passo que a Tendência 

Proletária estabelecesse as táticas a serem postas em prática, avançaria na composição do 

aparato partidário “nacional, profissional e centralizado”145, em estreito diálogo com a 

classe operária e popular. 

Examinando o comportamento eleitoral durante a “farsa” e analisando as 

repercussões sobre o processo político nacional, Fábio de Almeida, militante da APML, 

sustenta em Eleições: O Voto e suas Repercussões146 a elevada importância da votação 

obtida pelo MDB. Baseando-se nos resultados oriundos da cidade de São Paulo (e seus 

bairros mais populosos), a expressiva vitória emedebista denudaria o abalo das relações 

entre a ditadura e o alto escalão da pequena-burguesia assalariada, que optou pelo voto 

de protesto frente à crise e o autoritarismo dominante. Também no campo o MDB 

venceria, em parte pela exploração cada vez mais degradante, acentuando a queda do 

nível de vida dos trabalhadores rurais, em parte pela crise do regime com a burguesia 

agrária cada vez mais descapitalizada. Segundo Almeida, o progressivo crescimento 

hegemônico da burguesia industrial e financeira – influenciado pelos anos do “milagre 

                                                             
142 MONTORO, Senador Franco. Da “Democracia” que temos para a Democracia que Queremos. Rio de 
Janeiro: Editora Paz e Terra S.A., 1974.  
143 Cf. Editorial. Brasil Socialista. Le Mont (Suíça), n.2, abril de 1975, p. 3. 
144 Idem, ibidem.  
145 Idem, p. 4.  
146 ALMEIDA, Fabio de. Eleições: o voto e suas repercussões. Brasil Socialista. Le Mont (Suíça), n.2, abril 
de 1975, p. 5.  
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econômico” – e a centralização do poder afetaria e muito seu poder político, dando lugar 

cada vez mais sólido à tecnocracia militar.  

Apesar dos limites reformistas da proposta emedebista, o partido consentido 

conseguiria absorver a insatisfação do proletariado e parte da pequena-burguesia urbana 

e rural, além da parcela de outros setores com maior poder político. Considerando a alta 

margem de votos de 4,4 milhões – 14,5 do MDB contra 10,1 do ARENA – para o Senado 

e uma apertada derrota dos emedebistas na Câmara dos Deputados, com uma preocupante 

margem de apenas 800 mil votos, a “farsa eleitoral” proposta como modelo de contenção 

confirmaria categoricamente seus riscos. Outro dado importante a ser extraído do pleito 

demonstra a fragilidade política do regime e o direcionamento do voto “de cabresto” aos 

candidatos arenistas à Câmara dos Deputados, onde o MDB pulou de 21%, em 1970, para 

41%, em 1974. 

  Segundo o autor, e para os porta-vozes da burguesia147, a “causa básica” da 

crescente votação no MDB seria consequência dos protestos das classes e de 

determinados setores contrariados com o regime autoritário e sua política de exploração, 

em uma conjuntura de desmistificação do “milagre econômico” brasileiro. Além do voto 

de protesto, o partido também conseguiu canalizar os votos nulos e em branco, 

transferidos em sua maior parte pela parcela da esquerda revolucionária dos grandes 

centros urbanos aos ‘autênticos’ emedebistas. Elegendo o caminho das lutas políticas 

conjuntas, em defesa de uma plataforma de luta pelas liberdades democrática e na 

denúncia da farsa eleitoral, parte da ER passava a enxergar nos “radicais emedebistas” o 

ascenso das lutas “por melhores condições de vida e de trabalho para a classe operária”148, 

para além da inclinação em romper as margens da legalidade, arrastando consigo os 

setores “moderados” do partido e da sociedade civil. 

Apesar da dura derrota, Ernesto Geisel e seu “braço direito” Golbery do Couto e 

Silva não haviam perdido a lealdade da maioria emedebista, ainda que o resultado ligasse 

o alerta para o recrudescimento das agitações sociais. Mesmo reconhecendo a vitória do 

partido e seguindo as arestas da institucionalização – tática política consensuada entre 

setores da grande burguesia e das Forças Armadas – o regime não recuaria frente às 
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possíveis ofensivas dos “radicais”, contando com o inteiro apoio dos “adesistas” e da 

Direção Nacional da oposição para que a regressão autoritária não fosse necessária. 

Buscando solucionar as contradições no bloco dominantes e evitar a contínua 

concentração de poderes nas mãos das FFAA, além de restaurar a imagem do país no 

exterior, controlando as expressões civis e neutralizando setores de oposição149, Geisel e 

Golbery enfrentariam a “tarefa de central” de institucionalização sob fortes mudanças na 

conjuntura. Outra importante condição para que tal processo seja legitimado seria a de 

institucionalizar o regime de exceção150 adequando “o sistema de dominação de ditadura 

aberta da burguesia às novas necessidades políticas e econômicas colocadas pela 

conjuntura nacional e internacional”151, sem renunciar aos aparelhos de coerção. 

Seguindo a arguição, Fábio de Almeida pondera que mesmo em recuo a “linha 

dura” das FFAA não deixaram de atuar, tomando como exemplo as investidas repressivas 

contra o PCB – recado aos que desejassem ultrapassar os limites permitidos, ora 

representados pelos moderados e adesistas do MDB. Seguindo a denunciação, que expõe 

tanto a “farsa eleitoral” quanto a “farsa institucional”152, o autor aponta para a 

convergência de interesses entre o regime e a oposição liberal burguesa que, por ora 

satisfeita com o reestabelecimento parcial de seus poderes políticos, se mantém confiante 

na gradualidade do processo.  

Se para Geisel a “principal tarefa” vinha se cumprindo de maneira satisfatória, as 

contradições do bloco dominante não estariam superadas pelo método “lento e gradual” 

da distensão – limitado em seu tecnocratismo militar e ultrapassado em comparação ao 

novo modelo neoliberal de exploração. Independentemente da escolha política burguesa, 

aberta ou fechada, e considerando a reassunção das lutas sociais durante a fervura da 

“farsa eleitoral”, o modelo bipartidário não atenderia às reivindicações dos trabalhadores 

brasileiros. Portanto, o expressivo resultado favorável aos emedebistas deveria servir 

“como um fator subjetivo”153 (...) “mostrando às massas que quem está isolada é a 

ditadura e não o movimento popular”, ficando sob responsabilidade da esquerda 
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152 Idem, p. 15.  
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proletária “lançar um programa tático, tendo como eixo a luta por liberdades 

democráticas”, abrindo caminho para a construção do Partido do proletariado brasileiro. 

 

2.3. Das lutas pelas liberdades democráticas ao Partido Revolucionário do 

proletariado. 

 

No texto Avancemos no Caminho da Construção do Partido154, assinado pelo 

Comitê de Redação em maio de 1975, abrindo as discussões do terceiro número da Brasil 

Socialista, a crise de direção reaparece como resultado da confusão política e ideológica 

causada pela derrota da esquerda revolucionária brasileira, que estaria impedindo o 

desenvolvimento de uma tática de construção partidária dentro dos marcos da teoria 

leninista. 

Baseada em três pilares fundamentais, a tática proposta pelo Comitê de Redação 

proporia a criação de um novo programa estratégico que superasse os “erros e 

indefinições” apresentados pela esquerda revolucionária, construindo as bases partidárias 

em proximidade com a classe operária – com ênfase nesta – e o povo, unificando os 

“verdadeiros comunistas” que se encontravam dispersos. Ao procurar romper com o 

“espírito de seita” imobilista presente na E.R, a construção partidária teria pela frente a 

tarefa de desobstruir o “processo de constituição da força social”, conduzindo e 

organizando as lutas concretas das massas. 

Seguindo a mesma elaboração tática da APML sobre a ampliação da resistência 

contra a ditadura, o Comitê propunha, na conjuntura, a inserção da Tendência Proletária 

na luta pelas liberdades democráticas, participando ativamente dos processos políticos 

que combatam a carestia de vida e a exploração dos trabalhadores brasileiros. Sem citar 

a OCML, o texto ainda parabenizaria a propagação das atividades unitárias realizadas 

entre organizações da esquerda proletária, citando como exemplos a APML e o MR-8, 

deixando clara suas objeções àqueles que não participassem desde já da construção do 

partido revolucionário. 

                                                             
154 Comitê de Redação. Avancemos no caminho da construção do partido. Brasil Socialista. Le Mont 
(Suíça), n.3, julho de 1975, pp. 1-2. 
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Ressaltando que a aproximação das lutas políticas da conjuntura não significaria 

a exclusão da mesma ação no interior da vanguarda revolucionária, a formação de 

“unidades superiores” determinaria a condição das seguintes intervenções, desta vez ao 

lado do conjunto das massas. Elencados os pilares fundamentais desta tática de 

construção partidária, que só poderia ser resolvido em seu conjunto, a Brasil Socialista se 

apresentaria dentro destes marcos como órgão teórico e político capaz de instrumentalizar 

o aperfeiçoamento do partido revolucionário do proletariado brasileiro. 

Ao escrever Notas sobre a Questão da Tática155, texto assinado em maio de 1975, 

Raul Villa retorna à Brasil Socialista destacando e requalificando o debate sobre a 

construção da tática proletária no Brasil, recorrendo a uma análise da teoria leninista sobre 

a tática, a estratégia e a conjuntura. Reconhecendo a deficiência das elaborações 

estratégicas das esquerdas revolucionárias brasileiras, Villa vai à Lênin para identificar a 

natureza dos conceitos teóricos – “tática” e “estratégia” – e sua distinção no que tange a 

formação de uma linha política, ressaltando a importância da “conjuntura” – outro 

conceito que será debatido – como agente determinador de seus usos. 

Referenciando a elaboração estratégica bolchevique para a revolução 

democrático-burguesa na Rússia, sem fugir dos marcos ideais socialistas e a partir da 

análise da formação social russa, Villa aponta que sua definição não se altera na medida 

em que o espírito da estrutura social também não se altera. Embora consideremos a 

maleabilidade dos objetivos táticos do processo revolucionário russo, que vão do boicote 

à Duma às disputas no parlamento burguês, seu ajuste se dará a partir da alteração na 

correlação de forças implicadas pela conjuntura, “na ordem do dia”, mesmo que não se 

altere o espírito daquela estrutura. 

Os partidos, sabendo que o caráter internacionalista da revolução não seria 

anulado pela “desigualdade dos ritmos e caminhos em cada país”156, deveriam conhecer 

as particularidades de sua formação social e quais condições as diferentes classes 

oferecem para o amadurecimento da revolução socialista. Entendendo por estratégia a 

“política global de um partido para alcançar os objetivos programáticos”157, seu 

desenvolvimento dependeria da análise de sua estrutura econômica, das relações de 
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156 Idem, p. 6. 
157 Idem, p. 7.  
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classe, da sua organização política e do Estado, colhendo as contradições inerentes à luta 

de classes e estabelecendo uma direção possível para a revolução do proletariado. 

Ao acolher as reivindicações das diferentes classes e frações, e dos mecanismos 

econômicos e políticos, o partido revolucionário desenvolveria sua estratégia sem 

renunciar à aliança de classes sociais revolucionárias, para assim neutralizar os 

intermediários, isolando e derrotando os antagonismos hegemônicos. A respeito da 

atuação na realidade imediata, Villa aponta para a confusão existente no seio das classes 

sociais, quando estas não se reconhecem em suas limitações, mas na coesão determinada 

pelas ideologias burguesas. A função do partido, portanto, seria a de traduzir as alianças 

e as tarefas estratégicas para a construção do partido, sem desperdiçar o potencial 

revolucionário encontrado em diferentes blocos de força. 

Mesmo em períodos não revolucionários, a condução do “processo de 

transformação das classes sociais potencialmente revolucionárias em uma força social 

revolucionária”158 estaria fixada como tarefa primordial às esquerdas revolucionárias que 

pretendessem confrontar o “realismo político” reformista – que não pretende ultrapassar 

os marcos estruturais do poder. Indo além da ordem burguesa vigente, sustentada durante 

o regime militar por instrumentos autoritários de coerção, a estratégia revolucionária seria 

a única alternativa frente às limitações precárias das lutas por melhorias de vida propostas 

pela via de conciliação. 

Sem transcender a ação imediata exigida pela conjuntura, o reformismo não possui 

um fim no alongamento da força social revolucionária, atestando desta maneira sua 

“pobreza de objetividade”159 e seu “puro reboquismo”. Incapaz de contornar as 

contradições inerentes à luta de classes, sua força ficaria reduzida à aparência. Repelindo 

o reformismo ao mesmo tempo em que se aproxima deste desvio, o “vanguardismo”160 

apresenta-se de modo a pretender a direção revolucionária sem acordo comum com as 

demais classes revolucionárias, demonstrando sua incapacidade de converter objetivos 

estratégicos em ações práticas de força social. Seguindo o mesmo caminho, segundo 

Villa, o “dogmatismo” e seus doutrinadores, embora critiquem o oportunismo “das 

tendências dominantes” – situemos o PCB e os defensores das reformas de estrutura no 
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pré-golpe – assumem uma postura que ignora a estratégia global da revolução do 

proletariado, onde a vanguarda da classe operária entraria em cena para dirigir o 

movimento. 

Insuflados pelo êxito particular da revolução cubana, na ilegalidade e sem exercer 

maiores influências sobre as classes subalternas, a jovem esquerda revolucionária – 

composta em sua maioria por estudantes e intelectuais da pequena burguesia – “saltaria 

sobre as condições dadas”161, minimizando a importância da correlação de forças com os 

demais setores da classe trabalhadora que se encontravam ainda mais dispersos na luta 

contra o regime desde a promulgação dos Atos Institucionais. Radicalizando-se sob a 

força das armas, e não sob dinâmica concreta do movimento operário, o vanguardismo 

pequeno-burguês ignoraria “os pontos de partida materiais dados pela posição e 

movimento as classes exploradas”, ainda que reprise exaustivamente a “coerência” de seu 

programa político.  

Definindo a tática como a expressão da transformação da “vanguarda ideológica” 

em “vanguarda revolucionária”, Raul Villa atenta-se para o valor desta última. A tática 

como intercessão entre a estratégia e a conjuntura demonstra não só a possibilidade de 

atuação – mesmo que precária – da esquerda revolucionária, mas sua recusa a partir de 

princípios dogmatistas que contrariam o princípio da própria perspectiva marxista-

leninista.  

À vista disso, sabendo que a estratégia estaria calcada na interpretação da 

formação social brasileira, enquanto a tática decorreria da situação presente encarada pela 

E.R – a conjuntura –, os “verdadeiros comunistas” estariam implicados em um campo de 

disputas onde as classes sociais ou frações destas não se encontrariam “tal como dadas” 

na estrutura econômica do país, isso porque cada agrupamento estaria definido por 

diferentes tendências políticas. Levando em conta as dimensões polarizadas de uma 

mesma oposição ao regime, Villa pondera a importância da determinação, na conjuntura 

em questão, das tendências políticas e sua disposição para com as bases do programa 

socialista a ser construído, ou mesmo o limite das alianças a serem ajustadas. Em resumo, 

a análise da conjuntura deveria “captar as forças sociais em presença, seu significado e 

projeções”162, estabelecendo uma tática que “responda às questões do momento segundo 
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os objetivos estratégicos”, sinalizando os acertos políticos e “traduzindo as tarefas 

estratégicas em termos objetivos imediatos”. 

Verificando os fundamentos e os métodos da tática bolchevique, e pontuando a 

neutralização da oposição liberal frente à sua pretensão regedora das oposições 

democráticas, Raul Villa demonstra o vínculo “entre o caráter do desenvolvimento 

econômico que explica o comportamento geral das classes e as vias possíveis da evolução 

histórica”163, conferindo sentido às ações táticas que se impõem na luta de classes164. 

Considerando a conjuntura histórica – “a questão que está na ordem do dia” – e suas 

diferentes tendências políticas que firmam oposição ao regime, na busca do isolamento 

do inimigo e reforçando as bases revolucionárias, a denúncia das tendências liberais e 

suas contradições não se deslocariam dos objetivos estratégicos e táticos, elencados para 

a derrubada da ordem vigente. A exemplo disso, os mencheviques não ultrapassariam os 

limites legais impostos pelas classes dominantes, ficando “a reboque” das lutas 

deflagradas na conjuntura, sem ter ali um objetivo final buscando a alteração das 

estruturas vigentes.  

Como podemos ver, os regates históricos da teoria leninista feitos por Raul Villa 

não só sustentam a capacidade de atuação tática no que tange à luta revolucionária em 

tempos de crise hegemônica (à brasileira, no caso), mas contemplam todos os níveis de 

atuação da vanguarda no decurso da construção do partido, sem mesmo abandonar os 

objetivos gerais da propaganda socialista, atacando o tzarismo ou o regime militar de 

Geisel. Em suma, a instrumentalização da legalidade – via Duma ou via parlamento 

bipartidário – para objetivos revolucionários poderia dirigir-se em caminhos limitados, 

mas retilíneos aos das mobilizações da classe operária, cumprindo apenas uma etapa da 

luta revolucionária. 

Sobre o período de refluxo revolucionário, Raul Villa ressalta que a tática leninista 

não alteraria a propaganda da estratégia, nem os trabalhos ilegais do partido e das 

mobilizações de classe, mas adicionando a esses elementos “o objetivo específico da 

utilização da Duma”, alterando também significado “puro” das formas legais de luta. 

Segundo o próprio Lenin, em Esquerdismo: doença infantil do comunismo165, a vitória 
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bolchevique contra a república parlamentar burguesa seria fruto da prudência e da 

preparação pouco receptiva às celeridades oportunistas. Sem invocar de imediato a 

derrubada do governo, mas explicando as condições para tal acerto; sem boicotar o 

parlamento, mas tracejando o desenvolvimento das lutas legais por uma república 

“operário-camponesa”, o líder revolucionário registra a importância de táticas prudentes 

e minuciosas, pois sem elas “não conseguiríamos alcançar nem manter a vitória de 

outubro de 1917”. 

Sem o cumprimento das tarefas mencionadas acima, ou seja, sem a experiência 

conquistada pela atuação do partido e das massas revolucionárias, teria a revolução 

soviética alcançado o êxito do outubro de 1917? Dando a devida importância ao problema 

da “intoxicação pequeno-burguesa”, e sabendo que ilusões pequeno-burguesas ainda 

permeavam os ideais da maioria nos soviets, a tática de propaganda contra o tzarismo 

aliada à resposta aos elementos conjunturais teriam uma importância fundamental para a 

construção da plataforma do poder proletário. Reivindicando “paz, pão e terra”166, os 

revolucionários clamariam pela derrubada do Estado, estabelecendo em seguida uma 

república soviética; nacionalizando as terras tomadas pelo latifúndio e devolvendo-as 

para os sovietes agrícolas, ficando sob sua responsabilidade a justa redistribuição. 

Afora os limites cerceados à propaganda revolucionária, “os partidos comunistas 

não podem se desenvolver senão na luta”167, na experiência da construção e 

desenvolvimento partidário, sem renunciar ao diálogo e à participação nas lutas em 

uniformidade com as massas. Não limitados a cumprirem revoluções burguesas, mesmo 

quando estas amadurecem objetivamente168, os comunistas terão por fim político sempre 

a revolução do proletariado. Embora reconheçam as etapas do processo revolucionário e 

os graus de desenvolvimento do partido, não deveria haver o mínimo diálogo com a ilusão 

etapista da consolidação democrática preliminar ao socialismo.  

Segundo Raul Villa, ainda sob o comando de Stalin e ponderando “as 

necessidades do fortalecimento da URSS”, a estratégia comunista se desprenderia de seu 

objetivo final. Mesmo que Trotsky tenha tentado um resgate às “tradições revolucionárias 

dos primeiros anos da IC”, baseando-se ali em uma interlocução revolucionária a nível 
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global, uma alternativa prática não chegou a ser viabilizada frente ao oportunismo 

stalinista169 preso à visão homogênea do processo mundial – a interpretação da IV 

Internacional sobre a estagnação do capitalismo em 1940 ainda contribuiria para a asfixiar 

o elo orgânico entre a “teoria das leis do processo histórico” e a “teoria da constituição 

da força social revolucionária”, precipitando também seu inacabado próprio processo 

rumo ao socialismo. 

   Reforçando o embate às IC ‘s ao mesmo tempo em que desenvolvia o 

pensamento político no que tange as questões da conjuntura e da tática, formulando a 

concepção de “bloco histórico” sem recusar o caráter essencial das forças sociais 

revolucionárias, Antonio Gramsci encontraria “hegemonia ideológica” como fio condutor 

entre os anseios populares e a revolução proletária. O líder comunista e revolucionário 

chinês, Mao Tsé-Tung, mesmo sem romper formalmente com as concepções “atuais” da 

IC e ainda apegado aos “vícios do stalinismo”170 retomaria junto ao PCCh novos 

elementos da estratégia e da tática revolucionária, como a aliança operário-camponesa 

sob direção do partido comunista, conformando a “particularidades de um momento” – 

conjuntura – com as feições da formação social chinesa. 

A respeito das experiências latino-americanas e suas escolhas táticas, sobretudo a 

análise da revolução cubana, o texto aponta o salto entre a consolidação da teoria foquista 

e a posterior conciliação com o reformismo. Marcada pelo voluntarismo, a pobreza da 

elaboração tática no movimento revolucionário latino-americano poderia ser explicada, 

dentre outras razões, pelo voluntarismo. Apesar das iniciais lacunas da tática marxista, 

organizações como o Movimiento de Izquierda Revolucionária (MIR) chileno 

objetivariam uma “inserção na dinâmica objetiva das massas ao mesmo tempo em que 

levantava a bandeira da revolução proletária e uma plataforma revolucionária de lutas 

para o período”171, acolhendo o processo eleitoral enquanto elemento fundamental para a 

coalisão das classes subalternas, na defesa de seus interesses. 

Na contenciosa disputa eleitoral chilena, onde a Unidade Popular (UP) chilena já 

inspirava os movimentos revolucionários pelo continente, o MIR buscaria superar os 

vícios da juventude da esquerda revolucionária, enfrentando o campo tático em todos os 
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níveis172. Sem ultrapassar os limites legais da democracia burguesa, embora as bases da 

UP pressionassem para a extensão dos limites de suas reivindicações, o governo Allende 

teria pela frente a crise de representação política burguesa e sua possível reação 

contrarrevolucionária. Obrigado a governar com um aparelho de Estado capitalista 

intacto173 e com a eterna ameaça de golpe militar, as contradições alcançadas pela 

conjuntura cristalizariam quaisquer potencialidades revolucionárias, desabilitando até 

mesmo a funcionabilidade da linha tática – não há mais para onde expandir o movimento 

pela derrubada do capitalismo. 

Após o golpe de 1973, o MIR apresentaria uma linha-tática para a conjuntura que 

se anunciava, agitando uma Plataforma de Lutas174 em torno de quatro pontos: liberdades 

democráticas, nível de vida, derrubada do novo regime militar de Augusto Pinochet e o 

estabelecimento de um governo em torno do Movimento de Resistência Popular, 

expressando, agora sob um difícil refluxo do desenvolvimento revolucionário, novas 

bases para sua incorporação à cena política chinela. 

Para o caso brasileiro, a tática proletária não poderia se consagrar de outra forma 

senão com a aplicação do marxismo-leninismo e uma devida atenção às tarefas da 

conjuntura atual. A partir do desenvolvimento dos aparatos profissionais dialeticamente 

cercado dos movimentos de massas, e não das “cabeças iluminadas”175, a imprescindível 

alternativa revolucionária brasileira teria que superar a ausência de um movimento 

operário independente – ideologicamente e burocraticamente – da burguesia e da pequena 

burguesia. Sendo este o elemento fundamental para explicar a manutenção do regime 

autoritário e os sucessivos fracassos da esquerda, as vanguardas políticas definiriam uma 

plataforma de lutas vinculada ao programa da revolução socialista brasileira. 

Se no decurso de uma definição tática a esquerda revolucionária precisava atentar-

se às mudanças que se insinuam na conjuntura, ou mesmo nas estruturas do poder 

hegemônico, o golpe de 1964 representaria uma nova fase nas lutas de classes. Aceitas as 

novas condições do capital internacional, a ditadura militar seria o fiador mais importante 

da relação entre burguesia internacional e nacional, garantindo a exploração através da 

violência política – cerceando as liberdades de organização e mutilando todas as espécies 
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de reivindicações sociais. Chefiando compulsoriamente as novas relações de classes, a 

ditadura militar como forma de dominação burguesa impediria – principalmente após o 

AI-5 – quaisquer formas de representação civil que não fossem as instauradas pelo AI-2 

e seus partidos de proveta (ARENA e MDB). O recrudescimento repressivo abateria 

principalmente os quadros da esquerda revolucionária brasileira, com ênfase àqueles 

inseridos na luta armada, entre os anos de 1968 e 1973, quando a derrota já se mostrava 

mais definitiva. 

Entretanto, o mesmo período trazia consigo o fim do milagre econômico e 

demarcava a passagem a um “novo período” da luta de classes. Realizando um 

comparativo com a retomada do processo revolucionário russo, Raul Villa ressalta o 

“intermédio” brasileiro como a retomada das manifestações populares em várias 

instâncias da sociedade brasileira, das fábricas aos campos, reconhecendo também a 

participação das oposições pequeno-burguesas na oposição contra a ditadura militar, cada 

vez mais isolada frente aos problemas causados pela concentração dos grandes capitais e 

da exploração. 

A farsa eleitoral de 15 de novembro como uma virada política, representando uma 

“forma burguesa da insatisfação popular”176, teria na institucionalização do regime uma 

saída à crise das classes dominantes. Segundo Villa, três tendências políticas marcariam 

definitivamente a contenciosa conjuntura distensionista que se abria: seriam elas, a 

ditadura militar, a oposição burguesa emedebista e a esquerda. O regime Geisel, buscando 

resguardar sua legitimidade perante as novas exigências do capital internacional e seus 

agentes políticos “duros”, ao mesmo tempo em que acumulava opositores da pequena 

burguesia e até mesmo minoria do médio e grande capital, teria que lidar com as 

contradições das próprias Forças Armadas. A oposição emedebista, por sua vez, tentaria 

atrair para a via democrática setores da burguesia nacional e agrária insatisfeitos com a 

política econômica subordinada aos interesses imperialistas, mediando acordos entre o 

regime e o capital médio diante do cenário de abertura política. Os “autênticos” do MDB, 

em oposição à direção adesista do partido consentido, atrairia também a pequena 

burguesia democrática interessada em romper a unidade militar em vistas à 
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redemocratização, uma vez que não buscam superar totalmente as estruturas políticas do 

poder. 

A terceira tendência citada por Villa, representada pela esquerda, carregaria 

consigo a recente derrota para o regime e a sua profunda crise de direção política. Sem 

poder ofertar uma via imediata à esquerda com sua própria base programática, 

aproveitando-se da brecha criada pela crise no bloco do poder, a força social do 

proletariado não teria espaço diante das representações políticas do sistema bipartidário, 

embora os “autênticos” pudessem comportar parcela das reivindicações. Para além da via 

legal, o movimento operário e a esquerda revolucionária não poderia perder de vista o 

renascimento das lutas sociais, buscando superar os desacertos históricos entre as 

vanguardas revolucionárias e a classe trabalhadora brasileira. 

A linha tática177 da Tendência Proletária proposta por Villa deverá priorizar a luta 

pela derrubada da ditadura militar ante a institucionalização do regime, estabelecendo a 

premissa das liberdades políticas – de organização e expressão – e denunciando os 

vínculos do atual regime com a burguesia, reconhecendo também os limites de sua 

oposição. Através da dinâmica atual das massas e de seus interesses imediatos, rompendo 

com as ações meramente ideológicas imobilistas, a luta pela “destruição de toda e 

qualquer dominação burguesa no país”, ou seja, anticapitalista, estaria sustentada em uma 

plataforma de lutas pelas liberdades democráticas, contra a exploração, pela defesa do 

nível de vida das massas e contra a ditadura militar. A partir desses objetivos, sem 

renunciar à propaganda socialista e estimulando o nível de consciência e organização dos 

setores subalternos, a experiência das massas em luta ao lado dos setores mais avançados 

da vanguarda operária encaminharia parte das tarefas da construção partidária – quando 

a luta pelos objetivos políticos revelasse a indeclinável ordenação revolucionária. 

No texto que segue à proposta tática de Raul Villa, escrito pela direção da Política 

Operária e publicado na mesma edição da Brasil Socialista, veremos pela primeira vez 

uma resposta da direção polopista às elaborações táticas propostas pela BS em seu 

primeiro editorial. As primeiras rusgas com a linha política da revista estariam expressas 

no conteúdo programático da “luta por liberdades democráticas”, ou da “luta por 

liberdades políticas”: embora a nomenclatura tenha se alterado após objeção da própria 
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organização, seu conteúdo político divergente não se alteraria, dificultando a 

caracterização classista do regime. 

Questionando a “profissão de fé”178 da revolução socialista circunscrita pela Brasil 

Socialista em seu primeiro número, a plataforma de lutas políticas como tática 

revolucionária seria interpretada pela direção da OCML como semelhantes às do PCB, 

disposta a tirar “as castanhas do fogo” para a burguesia brasileira. Se a estrutura 

hegemônica de classes sob o regime – ditadura aberta e indireta da burguesia – não se 

alterava, não haveria motivos suficientes para uma mudança de postura da organização, 

mesmo considerando seu atraso frente às ações concretas – sobre este ponto, sempre 

interpelado “quando se tratava de justificar posições reformistas ou centristas”, recairiam 

as maiores críticas feitas pela Brasil Socialista. 

Se em um primeiro momento da revista verificamos na APML e no MR-8 a 

tendência de atuação na conjuntura de abertura política, aproveitando-se da recessão 

econômica e da crise no bloco do poder para constituir força revolucionária capaz de 

aglutinar as massas em torno da vanguarda operária, desta vez a POLOP limitaria as 

reivindicações do proletariado às bases do programa socialista, sem abdicar de seu 

conteúdo classista e da luta pelos objetivos revolucionários, defesa “pouco confiável” da 

BS. Atestando a insuficiência de uma base teórico-política comum, mas procurando não 

esconder suas divergências, a organização optaria pelo resguardo em suas posições 

históricas “contra oposições internas e externas” – substancialmente dispostas no 

Programa Socialista para o Brasil (PSpB). 

Não satisfeita com o desempenho de alguns companheiros que haviam ignorado 

decisões coletivas e reafirmando que as posições da Brasil Socialista não correspondiam 

às da OCML-PO, a resolução ainda denunciava o descompromisso da revista com o 

trabalho coletivo, embora na sentença seguinte se declarassem “livres da responsabilidade 

da redação”. Revelando ainda mais afastamento da BS, a única ação proposta pelo PO 

para superar as divergências seria uma “colaboração assinada”179, demonstrando mais 

uma vez sua indisposição frente às lutas políticas que se apresentavam ante a 

institucionalização do regime Geisel. 
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A seguir, respondendo aos ataques da OCML-PO às posições da Brasil Socialista 

e identificando-se como ex-representante das posições da organização no Comitê de 

Redação da Brasil Socialista, o referido redator (trata-se de Raul Villa) afirma que a CN 

– ao contrário do que a ‘Resolução’ apontava – já tinha conhecimento dos rumos da 

Tendência Proletária, e que seu último e único escrito teria sido elaborado por um “grupo 

de companheiros no exterior”, estes já conhecidos por suas críticas às concepções táticas 

e estratégicas propostas pela revista. Apontadas as discordâncias com a linha política atual 

da OCML, sem vistas às disputas por uma ação concreta, o redator também se afastaria 

em definitivo da organização. 

O Comitê de Redação, buscando distinguir as “divergências reais”180 das 

“acusações despropositadas”, questionava a postura da direção da OCML-PO de modo a 

defender seus compromissos perante a esquerda revolucionária “em desencontro” com a 

classe trabalhadora. Ao contrário do que sugeriam os polopistas, as lutas políticas 

empreendidas na conjuntura teriam fins socialistas, buscando inclusive solucionar a crise 

de direção revolucionária, tarefa encarrilhada ao lado do movimento operário. 

Respondendo à afirmação de que a BS propunha ao proletariado “que tirasse as castanhas 

do fogo” para a burguesia, como fizera outrora o PCB, o Comitê de Redação demonstraria 

o descontentamento da OCML-PO com o rompimento da Tendência Proletária sobre os 

limites específicos de atuação restritos à classe operária, mesmo que estas lutas 

englobassem parte fundamental de suas reivindicações. Sobre a suposta negação da Brasil 

Socialista à caracterização classista da ditadura militar, o objeto da própria crítica 

polopista – o primeiro editoral da revista – já anunciava como burguês o Estado brasileiro. 

Para o Comitê de Redação, a principal divergência com a OCML-PO estava 

associada à forma de luta pela derrubada da ditadura militar181; de um lado estavam os 

defensores da construção de uma linha tática renovada, de outro estavam propagandistas 

do programa básico da revolução, restritos à esta ação. Porém, inserida na conjuntura de 

abertura política que se insinuava, partícipe da retomada das mobilizações de massas, a 

esquerda revolucionária estaria em melhores condições de diálogo com a classe 

trabalhadora, podendo, através da propaganda socialista, engatar a luta pelas liberdades 

democráticas à luta revolucionária pelo socialismo. 
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Embora a OCML estivesse em desacordo com a criação da base teórico-política 

comum condicionada à participação nas lutas democráticas182, recusando, portanto, uma 

linha tática discrepante à sua história, as “relações privilegiadas”183 – e não apenas 

aproximação para tarefas práticas – dispostas entre as três organizações e seu recente 

histórico de discussão sobre suas bases políticas não poderiam se apagar da história 

daquela tendência. Também em resposta às críticas feitas ao MR-8, entre as quais estavam 

o desvio militarista e a omissão teórica, o Comitê de Redação ressalta o descompromisso 

da OCML até mesmo com suas críticas, pouco claras e tendenciosas. Enquanto a 

Tendência Proletária buscava avançar sobre o desenvolvimento da construção partidária 

“através do trabalho unitário da esquerda proletária junto às lideranças de classe”184, a 

direção polopista adulterava categoricamente as elaborações da Brasil Socialista com a 

intenção de “melhor criticar uma imagem caricata da nossa política”. 

Em nome de superar os entraves com um diálogo mútuo, para além das 

adjetivações sem sustentação empírica, a Brasil Socialista convidaria a OCML-PO a 

assumir a “polêmica” de modo a organizar crítica e abertamente suas divergências a 

respeito da linha política. O Programa Socialista para o Brasil (PSpB), ao contrário do 

que insinuavam os polopistas, teria respaldo entre a maior parcela da esquerda 

revolucionária que, diante a derrota da luta armada, e reconhecendo seu isolamento 

perante a vanguarda operária, buscaria desenvolver uma nova linha política 

revolucionária com bases no marxismo-leninismo. Mesmo recorrendo a um dos mais 

avançados e maduros programas, este seria apenas um ponto de encontro entre os 

“verdadeiros comunistas”, dispostos a enfrentar os desacordos dispostos também no 

PSpB, seja sobre estratégia, tática, ou a respeito da caracterização da formação social 

brasileira. Limitar-se ao conteúdo programático aprovado há quase uma década não 

comprovaria o honrado compromisso com a revolução socialista, mas, pelo contrário, 

evidenciaria a vaidade vanguardista em detrimentos da participação nas lutas contra a 

ditadura militar. 

                                                             
182 Idem, p. 88.  
183 Idem, p. 91.  
184 Idem, ibidem. 
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Segundo o historiador Eurelino Coelho, “o que a POLOP tinha a propor como 

tática decorria de uma avaliação da conjuntura que só ela fazia”185: apesar da reanimação 

de setores da classe trabalhadora, sua condição de isolamento não poderia alterada senão 

pelo enfraquecimento político da burguesia. De acordo com o editorial do periódico 

Política Operária, assinado pela OCML-PO em maio de 1975, embora a crise do bloco 

hegemônico apresentasse sinais de avanço, o caráter localizado dos movimentos de massa 

impediria o desenvolvimento das lutas políticas186 idealizadas pelas tendências 

socialistas, restando apenas uma “alternativa desorganizadora” para difusão voluntarista 

das expressões pequeno-burguesas, sob a bandeira das liberdades democráticas. 

Portanto, não havendo situação favorável à aproximação entre vanguarda operária 

e classe trabalhadora, o objetivo tático se limitaria a “acumular forças ao nível das 

parcelas mais avançadas do MO [movimento operário] (...) de modo a organizar as bases 

futuras de um movimento operário independente”187. Nem mesmo a institucionalização 

do regime, ou a possível captura da classe operária pelos ideais pequeno-burgueses como 

consequência do imobilismo, convenceria a direção da OCML-PO a realizar uma 

autocrítica sobre sua opção tática naquela conjuntura política. 

 

2.4.  Reafirmadas as táticas, ampliar a resistência.   

 

O quarto número da Brasil Socialista, publicado em outubro de 1975 já sem a 

colaboração da OCML-PO, reafirmaria seus objetivos políticos insinuados no título do 

mesmo editorial: ‘Contra a Institucionalização, Organizar e Ampliar a Resistência’. 

Reafirmando que a ditadura não estaria disposta a abandonar seus instrumentos de 

exceção, nem de conceder à oposição as liberdades democráticas, o Comitê de Redação 

atenta-se para a ingenuidade daqueles que pudessem se iludir com o teor “democrático” 

da distensão lenta e gradual, disposta nos limites do sistema de bipartidarismo.  

Embora não houvesse dúvidas sobre os “pingos nos is” colocados por Geisel a fim 

de refrear os indícios de abertura política, a flexibilidade de suas posições teria validade 

                                                             
185 COELHO, Eurelino. A Democracia entre Golpes e os Dilemas da Esquerda (1975-1976). Revista do 
Programa de Pós-Graduação em História, Rio Grande do Sul, v. 27, 2020, p. 14. 
186 Editorial. Política Operária, (sl), n. 42, outubro de 1975, p. 5. 
187 Editorial. Política Operária, (sl), n. 43, outubro de 1975, p. 5. In: COELHO, p. 14.  
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enquanto a ditadura militar não encontrasse a unidade desejada no bloco dominante. A 

luta de classes, portanto, teria de “atravessar no caminho da institucionalização, reduzindo 

a cinzas suas pretensões de conduzi-la como uma prática de laboratório”188, seja pelo 

descontamento da classe trabalhadora com o arrocho salarial, ou pela insatisfação cada 

vez mais visível da pequena e média burguesia brasileira. 

Inseguros sobre a capacidade do regime em reestabelecer o domínio político à 

hegemonia burguesa, sem recuar no uso instrumentos de coerção aos “de baixo”, a “linha 

dura” das Forças Armadas se sobressairia à abertura política, estendendo os níveis de 

divisão no interior do bloco hegemônico. O “recuo” das posições de Geisel também 

afetaria a parcela moderada do MDB: perdendo cada vez mais sua base social189, o partido 

consentido não conseguia sequer atender as demandas reformistas da média burguesia, 

enquanto em seu entorno radicalizava-se a pequena-burguesia democrática, expressa na 

maior parte do tempo pelos autênticos da mesma sigla.  

Em vista deste desarranjo, compreendendo a evolução favorável para a luta da 

classe operária e do povo, o Comitê de Redação acreditava que a generalização do 

descontentamento com o regime pudesse angariar para a disputa revolucionária as forças 

da pequena-burguesia. Avaliando que havia na conjuntura um “campo fértil”190 para o 

encaminhamento das lutas revolucionárias, a alternativa proletária ensaiada desde o 

primeiro número da Brasil Socialista seguiria “defendendo os princípios gerais de sua 

tática e desenvolvendo-a”, buscando aprofundar o isolamento do regime, impedindo sua 

institucionalização e levando seu “aliado tático” pequeno-burguês a ultrapassar suas 

posições democratizadoras, na luta pelas liberdades democráticas, convergindo para a 

liquidação das estruturas de sustentação burguesa. 

No debate que segue, sob o título de Contra o Doutrinarismo e o Economicismo: 

Por uma Tática de Combate à Ditadura, assinado em abril de 1975 por Daniel Terra 

(pseudônimo do jornalista e militante do MR-8, Cláudio Campos191), a conjuntura política 

brasileira apresentava condições favoráveis à atividade da esquerda revolucionária, ainda 

que a crise não tenha solapado as estruturas do poder. Seguindo a posição semelhante à 

                                                             
188 Editorial. Brasil Socialista, Le Mont (Suíça), n. 4, outubro de 1975, p. 2.  
189 Idem, ibidem. 
190 Idem, ibidem.  
191 Cláudio Campos ingressaria no MDB e tornar-se-ia dirigente, desta vez defendendo o caráter nacional 
e democrático da revolução brasileira. 
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da APML, o autor aponta que o desenvolvimento teórico do Programa, da Estratégia e da 

Tática deveria caminhar ao lado da ação concreta com as massas – recorrendo ao 

materialismo dialético na versão de Mao Tsé-Tung192, segundo a qual o conhecimento 

humano não poderia ser separada prática, e a Lênin, pois “a prática é superior ao 

conhecimento (teórico) porque tem não apenas a qualidade da universalidade, mas 

também a da realidade imediata”, Daniel Terra revelaria seu descontentamento com as 

posições “cristalizadas” da OCML-PO.  

Sem interesse real em solucionar a crise de direção que aprofundava os dilemas 

da esquerda revolucionária, os polopistas estariam sob o risco de dispersão, 

enfraquecendo ainda mais aquele setor da Tendência Proletária. Naquela conjuntura, 

contrariando o otimista “acerto tático” divulgado por Daniel Terra, a Política Operária 

não acreditava na capacidade da classe operária constituir uma oposição à ditadura, não 

havendo, portanto, condições de enraizamento do programa revolucionário nas massas. 

Ademais, ao afirmar que “as lutas se dariam no mesmo nível com ou sem a nossa 

participação”, não cabendo à E.R modificar esse quadro, a OCML-PO estaria se 

recusando a cumprir a principal tarefa dos comunistas no atual momento, permitindo o 

aprofundamento do isolamento sobre as classes revolucionárias. 

Exposto o descomprometimento da organização com a tática, Terra193 passaria a 

examinar as formulações da OCML-PO no que tange à conjuntura econômica e 

movimento de massas, denunciando uma “separação metafísica” entre duas tarefas: o 

desenvolvimento da massa e o desenvolvimento da vanguarda. Em caminho oposto, sem 

render-se ou negar-se ao papel de vanguarda no movimento, embora compreendesse a 

difícil tarefa de desobstrução do isolamento, o autor situaria sua fundamental divergência 

com a direção polopista – compartilhada desde o início pela Brasil Socialista. 

Praticando o desvio do “marxismo vulgar”194 ao restringir sua análise política às 

instâncias puramente econômicas, a POLOP estaria desprezando a indispensável 

intensidade das massas para a ruptura da coesão política, visto que sem a veemência dos 

movimentos de massa a unidade no bloco do poder poderia ser reestabelecida. Já o 

“espontaneísmo”, desvio atribuído às posições da ER em luta política, não se 

                                                             
192 TSÉ-TUNG, Mao. Sobre a prática e sobre a contradição. Editora: Expressão Popular, São Paulo, 2013.  
193 TERRA, Daniel. Contra o doutrinarismo e o economicismo. Por uma tática proletária de combate à 
ditadura. Brasil Socialista, Le Mont (Suíça), n. 4, outubro de 1975, p. 7.  
194 Idem, p. 8.  
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fundamentaria, pois, mesmo no caso brasileiro, a participação da E.R, os estímulos e 

possíveis orientações não enquadrariam neste conceito. Servindo-se dos conceitos 

leninistas, mesmo quando estes são utilizados para a contestação dos possíveis desvios da 

Brasil Socialista, o autor não recusaria a polêmica em torno das diferentes interpretações 

da teoria marxista-leninista. 

A mais exemplar delas se dá quando o autor equipara a Política Operária aos 

economistas russos repreendidos por Lênin na obra ‘Que fazer?’195 (1979): dissimulando 

seu despreparo, a atividade dos social-democratas se restringia à luta por pequenas 

reivindicações sob alegação de ausência de condições. Para Lênin, este seria o “elogio 

servil do espontaneísmo” e o “enamoramento dos ideólogos pelos próprios defeitos”.. 

Portanto, avaliando sobretudo o início do refluxo que se abatia sobre a economia 

brasileira, o autor demonstraria a ambiguidade196 da OCML-PO que, ao mesmo tempo 

em que aguardava o agravamento da situação econômica, estava longe de desempenhar 

quaisquer ações no sentido de romper com isolamento perante as lutas políticas e a classe 

operária. Preterindo a penetração nas massas em favor da aglutinação dos elementos de 

vanguarda197, como afirmado no documento ‘Conjuntura e Tática’, sua plataforma de 

lutas não estaria disposta à unificação do movimento, “pois este não é nosso objetivo 

tático”. Para Daniel Terra, a formação das vanguardas políticas seria irrealizável enquanto 

as lutas, “por mais débeis e isoladas que sejam”, fossem desprezadas enquanto “resposta 

da classe à exploração vigente” e tratadas como pretexto à suposta precipitação da 

esquerda revolucionária. 

Não havendo contradição entre a o trabalho com as massas e o desenvolvimento 

dos “elementos avançados”, a vanguarda operária surgiria justamente desta cooperação, 

fruto da combinação teórica marxista-leninista com a experiência concreta das lutas 

políticas no desenrolar da crise hegemônica, e não às vésperas de sua completa derrubada. 

Entretanto, para a POLOP, a crise que despertaria as massas ainda não havia chegado, 

restringindo a potencial catalisador do refluxo apenas à reativação198 das lutas internas no 

                                                             
195 LENIN, V. I. O que fazer?: questões cadentes de nosso movimento. 1ª ed., Boitempo, São Paulo, 2020.   
196 TERRA, Daniel. Contra o doutrinarismo e o economicismo. Por uma tática proletária de combate à 
ditadura. Brasil Socialista, Le Mont (Suíça), n. 4, outubro de 1975, pp. 11.  
197 Política Operária. Conjuntura e Tática, p. 32 Apud TERRA, Daniel. pp. 13. 
198 Política Operária. A Conjuntura Nacional. Brasil Socialista. Le Mont (Suíça), n.2, janeiro de 1975, pp. 
65. 
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bloco do poder. Para o autor, seria inconcebível encaminhar o desenvolvimento dos 

“avançados” sem o reconhecimento das diferentes lutas, definindo os vínculos e as bases 

políticas comuns não apenas com a classe operária, mas com “todas as demais lutas das 

classes oprimidas”. “Marxista vulgar”, a OCML-PO estaria invertendo todo o processo 

dialético-materialista do conhecimento, caindo no mais puro diletantismo e ficando a 

reboque do movimento espontâneo. 

Reprisando a imputação feita por Raul Villa, o “dogmatismo” se juntaria a outras 

caracterizações feitas por Daniel Terra à linha política cristalizada da OCML-PO. À 

exceção dos trabalhos propagandistas, a organização negaria quaisquer mediações táticas 

no estágio atual das movimentações de massas, relegando sua tarefa de vanguarda 

revolucionária ao superficialismo programático e ao “doutrinarismo” em substituição à 

tática – “exigindo muito menos”199, seria muito mais cômodo não assumir concretamente 

as tarefas e, por consequência, os perigos físicos e morais da vanguarda revolucionária. 

Estabelecendo um abismo ainda maior entre a vanguarda e os diferentes setores da classe 

trabalhadora, os polopistas estariam limitando-se à atividade “nos grupinhos de 

estudos”200, negando a penetração no conjunto da classe. 

A respeito da caracterização que a Política Operária realiza, ao dizer que “o 

movimento de massas, em seu conjunto, tende a ressurgir como um movimento 

populista”201, o autor arguirá a incompreensão de seus objetivos e inimigos estratégicos, 

definindo-as enquanto um movimento espontâneo. Ademais, além da tarefa de rotulação 

dos “desvios” e mera oposição ao movimento, a transformação das posições 

supostamente populistas em forças revolucionárias estaria sendo negada pela direção da 

OCML-PO, recusando a própria função de vanguarda ao não assumir o controle e a 

direção revolucionária. A linha tática defendida pela Brasil Socialista, apesar das 

anotadas divergências, formalizaria uma disputa ideológica frente às ilusões burguesas 

que, sem nenhuma obstrução, poderiam dragar todas as potencialidades revolucionárias 

das classes subalternas que se encontravam ainda mais abatidas após a recessão 

econômica. 

                                                             
199 TERRA, Daniel. Contra o doutrinarismo e o economicismo. Por uma tática proletária de combate à 
ditadura. Brasil Socialista, Le Mont (Suíça), n. 4, outubro de 1975, pp. 16. 
200 Idem, p. 17.  
201 Política Operária. Conjuntura e Tática, p. 18 Apud TERRA, Daniel. pp. 19. 
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Assumida a relevância da linha tática em diálogo com as reivindicações dos 

trabalhadores, a participação da Brasil Socialista na “farsa eleitoral” seria defendida com 

bastante fervor, elencando desde então as teses leninistas que comprovavam a 

legitimidade da “luta legal” no parlamento russo, ao contrário do que acreditavam os 

“doutrinaristas” e “economicistas” de outrora. À sombra da ignorância a respeito dos 

movimentos de massa, menosprezando o sentido político que estes dão ao parlamento, os 

“esquerdistas” estariam desperdiçando a oportunidade de educação revolucionária dos 

setores subalternos que ainda acreditavam no caminho legal, tirando-lhes a possibilidade 

da atuação conjunta diante da experiência concreta. 

Seguindo com os “princípios gerais do leninismo”, buscando melhor elucidar a 

tarefa da esquerda revolucionária frente às lutas políticas, o autor reclamará a importância 

da experiência revolucionária no parlamento pois, se para os polopistas a caracterização 

burguesa do Estado já se encontrava coesa, para a maioria das classes subalternas 

desmobilizadas, não: tratava-se, segundo Terra202, de “não julgar que o caduco para nós 

tenha caducado para a classe, para a massa”. O acerto tático, portanto, seria justificado 

não pela interpretação do que objetivamente é o Parlamento, mas pela representação 

subjetiva que este confere às massas – teria, ela mesma, a chance de transformação 

revolucionária diante da desmoralização burguesa. Para a esquerda revolucionária, a 

tática da participação eleitoral – apoio ao MDB em determinadas situações – também 

resultaria no desenvolvimento de “pontos de contato”203 com os movimentos de massa, 

rompendo cada vez mais com a situação inerte de outrora. 

“Sob o risco de não confundi-la ainda mais”204, a POLOP negaria o uso da farsa 

eleitoral como termômetro da consciência de massa, secundarizando a tarefa de 

contraposição das perspectivas proletárias às burguesas e negando sua importância – nada 

inútil, como acreditavam205 – diante o novo status político da oposição burguesa à 

ditadura, positivo ou negativo para a farsa e para a institucionalização. Engajando-se na 

denúncia destas duas táticas burguesas, a posição da Tenência Proletária atenderia o 

trabalho a nível legal, “recomendando criticamente o voto em alguns representantes 

                                                             
202 TERRA, Daniel. Contra o doutrinarismo e o economicismo. Por uma tática proletária de combate à 
ditadura. Brasil Socialista, Le Mont (Suíça), n. 4, outubro de 1975, p. 29.  
203 Idem, p. 30. 
204 Política Operária. Conjuntura e Tática, n. 40 Apud TERRA, Daniel, p. 30. 
205 Como já mencionamos, a OCML-PO acreditava que o resultado das lutas sociais não corresponderia, 
em maior ou menor medida, à sua participação nas lutas políticas.  
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suficientemente avançados da pequena burguesia democrática, e propagandeando e 

divulgando nossas posições, evidentemente de forma indireta”206, mas sem abdicar de 

suas tarefas clandestinas. 

A respeito das eleições, transpareceria na OCML-PO uma ótica meramente 

burguesa: segundo o autor207, o fato de a organização considerar o voto em candidatos 

não proletários como estar a reboque do movimento burguês pela redemocratização, 

restringiria sua interpretação sobre o voto ao endosso e do parlamento à 

representatividade, tal como as posições burguesas delegavam. Ademais, ao contrário do 

que realizava a organização, mesmo durante a ascensão econômica do milagre (a partir 

de 68) e por consequência, do AI-5, a chamada “esquerda populista” – MR-8 e APML – 

já denunciava a “traição dos liberais”, indicando o caminho da luta proletária por outras 

vias que não as da legalidade burguesa. 

A OCML-PO, destacando sua caracterização do parlamento como “uma fachada 

para acobertar e legitimar a repressão e a exploração das massas trabalhadoras”, temeria 

a capacidade de cooptação burguesa às forças do movimento operário após um sem 

números de derrotas da classe. As heranças deixadas para trás, como a desorganização, o 

medo e a apatia, embargariam as táticas das lutas políticas e seu uso parlamentar para a 

denúncia do sistema de exploração, restando aos divulgadores da ideologia pequeno-

burguesa a contenção dos conflitos entre as classes. Avaliando estas afirmações, 

encontradas em um folheto – “que pretendia ser o seu documento de intervenção na 

realidade” – da Política Operária, Daniel Terra reafirmará a compreensão do caráter 

burguês deste centro, o que não inviabilizaria sua participação com o objetivo de 

denunciá-lo e desmascará-lo. 

Observando a justificativa polopista no que tange à debilidade do movimento 

operário e seu consequente aconselhamento à não participação, o autor repreenderá “a 

mais completa negação dos princípios leninistas a respeito do parlamento burguês”208, 

pois: se as massas estivessem organizadas, estaríamos mais próximos de dissolvê-lo, sem 

a necessidade de participação. Contrariando suas postulações circunscritas na 

‘Resolução’, a POLOP estaria “dominada pelo fetichismo da democracia pequeno-

                                                             
206 TERRA, Daniel. Contra o doutrinarismo e o economicismo. Por uma tática proletária de combate à 
ditadura. Brasil Socialista, Le Mont (Suíça), n. 4, outubro de 1975, pp. 31. 
207 Idem, ibidem.  
208 Idem, 33.  
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burguesa”209 ao superestimar a influência do parlamento durante o desenvolvimento das 

lutas sociais, responsabilizando também as massas por uma tarefa que deveria ser sua, ou 

de todos aqueles que propunham constituir uma vanguarda revolucionária da esquerda 

proletária. 

A “ideologia pequeno-burguesa”, declarado temor polopista frente às lutas 

políticas, estaria na verdade associada ao “purismo” e ao “obreirismo” de “certos 

intelectuais” da organização210. Fazendo uma “cômoda” penitência à sua origem de 

classe, os companheiros estariam “recalcando” sua insegurança em detrimento das tarefas 

com as massas, pormenorizando a conjuntura, subestimando a necessidade de 

aproximação com as demais classes e frações. Recobrando as elaborações do editoral do 

primeiro número da Brasil Socialista, no que tange à construção da Tendência Proletária 

da esquerda brasileira, a OCML-PO deveria aprender a reconhecer seus amigos, inimigos 

e os “neutralizáveis”, afirmaria Terra.  

A organização, ao reclamar o oportunismo dos “companheiros de viagem” da 

esquerda revolucionária, recairia na falsificação das divergências, “imputando aos outros 

o que não existe senão em sua própria cabeça e em sua própria prática”211 ao 

repetidamente confundir a tática da frente eleitoral com a construção do partido. 

Falseando a contemplação de suas posições, fazendo-as parecer coesas entre a maioria da 

esquerda revolucionária, o verdadeiro oportunismo, “afetação pseudo-radical”, 

demonstraria a situação estéril em que a organização se encontrava. 

Questionando a própria sigla da OCML-PO, o sétimo “tópico” do artigo levaria o 

título de ‘Organização de Combate?’. Evidenciada a abnegação à penetração nas classes, 

os polopistas não justificariam a necessidade de uma organização de combate, pois, 

renegam todas as alternativas propostas pela esquerda revolucionária: “não por que tenha 

uma melhor, mas justamente porque prefere o descompromisso com a luta”212. 

Denunciando o “espírito de seita” e o sectarismo que inibiam o papel da vanguarda, e a 

“exclusividade” na adoção da principalidade proletária na revolução, o autor recobraria a 

unificação da E.R em torno dos compromissos táticos, se comprometendo com a luta 

                                                             
209 Idem, ibidem.  
210 Idem, p. 34. 
211 Idem, p. 35. 
212 Idem, p. 36. [grifo meu]  
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responsável contra o populismo, realizando uma “precisa” análise das classes e da 

formação social brasileira. 

 

2.5.  Brasil Socialista: balanço e posições.  

 

Inaugurando o seu segundo ano de existência, o quinto número da Brasil 

Socialista, lançado em janeiro de 1976, ainda assinalaria a debilidade dos movimentos de 

massa e, particularmente, do movimento operário, “único”213 apto a estruturar e organizar 

uma alternativa consequente à ditadura. Embora reconhecessem as dificuldades de 

penetração na classe operária, o balanço do papel cumprido pela revista seria positivo, 

entre outras razões, por contribuir com o amadurecimento de uma linha proletária para a 

Revolução Brasileira. Retratando-se sobre o “erro de avaliação política” ao considerar a 

OCML-PO um dos expoentes avançadas da esquerda revolucionária, a B.S havia 

superestimado o desenvolvimento autocrítico da organização, que acabara cristalizando-

se em torno de si e de seus desvios doutrinaristas e economicistas. 

O artigo Notas sobre a Atual Conjuntura, assinado naquele mesmo mês pelo 

Comitê de Redação, avaliava que a institucionalização tentada por Geisel havia perdido 

impulso, gerando um quadro “bastante mais favorável” para o desenvolvimento das lutas 

contra o regime. Pois, além das brechas geradas pela situação, “de modo as impulsionar 

firmemente a luta pela conquista de plenas liberdades democráticas”, e reforçando o 

desenvolvimento de uma tática global, a esquerda revolucionária teria como tarefa 

indispensável o aprofundamento de sua linha política – para tanto, seria necessária uma 

constante avaliação da conjuntura e da articulação das diferentes contradições que 

moldam atualmente a luta de classes. Para interferir nela, atentando-se às tendências do 

desenvolvimento capitalista brasileiro e da crise econômica, a determinação de suas 

características seria o passo fundamental. 

A crise como um processo contraditório de substituição dos antigos automatismos 

econômicos por novos mecanismos, fiadores da expansão capitalista em novas bases, 

comprometeria em outro nível as estruturas econômicas dependentes não associadas 
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diretamente ao imperialismo. Portanto, a crise econômica brasileira, “filha do milagre”214, 

“depois de compartido o banquete, não poderia recusar sua parte nas contas”215 perante o 

agravamento da crise mundial, dividendo bastante elevado em razão da dinâmica de 

aporte de “capitais estrangeiros”.  

Segundo o historiador David Maciel, o “milagre brasileiro” seria marcado por um 

processo de monopolização que, aproveitando-se da resposta violenta às demandas por 

reformas sociais, expandiria a lógica concentracionista do capital216 determinada pela 

“altíssima” taxa de lucro demandada pelo padrão de acumulação monopolista. Apoiando-

se em uma “larga margem de capacidade ociosa instalada” e no endividamento externo, 

os tecnocratas da ditadura tentariam fortalecer suas bases de sustentação através do 

fortalecimento do mercado consumidor interno. Por outro lado, o aprofundamento da 

dependência ao capitalismo internacional explicitaria os vícios e as contradições de “um 

modelo de transformação capitalista concentrador de renda e poder”, respondendo à 

“unidade orgânica” do capital fundamental para a consolidação da institucionalidade 

autoritária. 

Como já vimos no capítulo anterior, a desconfiança dos “centros financeiros 

internacionais” seria um outro fator debilitante para o Estado brasileiro que, sem reservas 

suficientes para acomodar a crise, seria obrigado a “confessar” a curta duração do milagre, 

aprofundando a recessão e impondo às camadas médias e baixas medidas de austeridade 

como cortes de gastos públicos e de incentivos ao consumo. Reafirmando a falência do II 

PND, o Comitê de Redação também concluiu que o Estado não teria um plano imediato 

de combate à crise que seja produto do consenso das classes dominantes ou mesmo da 

afirmação absoluta dos interesses de uma de suas frações. Precisando encontrar uma saída 

para as contradições que se acirravam na conjuntura, a ditadura militar teria pela frente 

um outro problema: a validade da força elástica dos instrumentos de exceção, ou dos 

discursos de Geisel que ora se abria, ora se fechava à possibilidade de descompressão. 

Identificada a asfixia das formas de representação política burguesa, o impasse do 

projeto de institucionalização seria motivado pela quebra de acordo mútuo entre o 
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215 Idem, p. 6. 
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“milagre econômico” – em evidente falência – e a legitimidade do regime militar. A 

tentativa de transformar a ARENA em um “verdadeiro partido”217, que não fosse apenas 

“escritório de despachos do presidente”, também não teria sucesso durante a farsa 

eleitoral, restando ao regime monitorar os possíveis excessos cometidos pelo MDB, com 

atenção redobrada aos autênticos e sua postura democratizante, esta sim legitimada por 

amplos setores da sociedade civil. Por esta razão, os discursos de Geisel se alterariam de 

acordo com a conjuntura política, ainda vista a derrota da ARENA dentro do sistema 

bipartidário – as contradições do bloco do poder seria um fator ímpar para a sua rejeição. 

O MDB, por outro lado, contemplaria os anseios da média burguesia assumindo a 

crítica à excessiva monopolização e à dominação imperialista218, em defesa do mercado 

interno e da proteção estatal aos negócios nacionais. Para o Comitê de Redação219, o 

partido teria nas mãos o poder de canalizar o descontentamento da média e pequena 

burguesia, assim como potencializá-los, com o apoio das massas, contra as próprias 

rédeas permitidas por Geisel. Embora reconheçam esta possibilidade, a ampliação dos 

limites concedidos encontraria não apenas os obstáculos autoritários, mas, antes disso, na 

impossibilidade de sustentar o apoio das massas sem atender às demandas dos 

movimentos que se insinuavam. 

Ainda que lentamente, os movimentos de massa expressavam uma conjuntura de 

reanimação e acumulação de forças, seja pela crescente do movimento operário, dos 

trabalhadores urbanos, ou do acirramento das lutas cada vez mais violentas no campo. A 

organização e a unificação entre essas tendências, porém, não indicaria o imediato 

preparo, limitando-se às “margens de manobra”220 das frações burguesas e ao caráter 

localizado e econômico de suas intenções, como a luta por melhorias salariais e 

cumprimento das leis trabalhistas. O isolamento destas lutas, portanto, exigiria uma 

atenção imediata da vanguarda revolucionária disposta a encerrar o ciclo de isolamento 

perante a classe operária. 

Em harmonia com a avanço das massas, tendo em vista a potencial insatisfação 

popular com as respostas políticas das frações burguesas, a esquerda revolucionária 
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brasileira teria de se apresentar como o movimento capaz de transformar, e não reformar, 

a situação vigente. Atentando-se a seus três grandes desvios221 – o militarismo, o 

populismo e o doutrinarismo – históricos, reorganizando-se em torno de uma alternativa 

proletária, a E.R teria pela frente outras três tarefas: a definição do programa e da 

estratégia da revolução socialista, a construção de bases partidárias no seio da classe 

operária e do povo e a unificação dos verdadeiros comunistas em cima de princípios 

sólidos. Colocando a construção partidária como tarefa central, o Comitê de Redação 

implicaria sua execução à preparação consciente das classes e à fusão com o movimento 

operário e popular. 

Situando-se ainda na conjuntura contrarrevolucionária, iniciada em 1964 e 

consolidada em 1968, desta vez as condições para a luta de classes se alteravam diante da 

crise no bloco de poder e a recessão econômica, acirrando cada vez mais as contradições 

interburguesas. As eleições de 1976 que se anunciava, diante da expressiva vitória 

emedebista ocorrida em 1974, também contribuiria com o aguçamento das posições 

contraditórias do regime, haja visto o pífio projeto institucionalizante e necessidade de 

encurtar cada vez mais os limites de atuação da oposição consentida e do protesto civil. 

Pontuando as diferentes expectativas auxiliares, a média burguesa, a pequena burguesia 

e o movimento operário se encontravam, de diferentes formas, imbricados às contradições 

do sistema econômico ou debilitadas à nível de organização. De qualquer modo, a tática 

da E.R teria como objetivo o aprofundamento do isolamento do regime militar, 

desmascarando o projeto de institucionalização e, impreterivelmente, a solidificação do 

aparato partidário nacional, profissional e centralizando, reunindo em torno deste os 

verdadeiros comunistas.  

Com a proximidade de mais uma farsa eleitoral, desta vez realizada para preencher 

os cargos de vereadores e os prefeitos em cidades do interior, o Editorial da Brasil 

Socialista reafirmaria em seu sétimo número a situação política favorável para as lutas da 

classe operária e povo. Antevendo os resultados do agravamento da crise econômica 

brasileira e a consequente insatisfação popular, o regime reforçaria a maciça propaganda 

dos candidatos arenistas e garantiria a passibilidade da maioria moderada do MDB – 
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confirmando, portanto, seu compromisso inicial com a ditadura militar e insinuando a via 

da reconciliação nacional. 

Aguardando a realização deste segundo pleito, a fim de reforçar seu objetivo 

central de estímulo das massas frente às “brechas abertas”222, o Editorial encontrava na 

esquerda dois blocos dissonantes, porém parecidos quanto à questão de fundo: de um 

lado, situavam-se os reformistas que rejeitavam aprofundamento de uma plataforma 

democrática, pregando o voto acrítico ao MDB; de outro, estavam os doutrinaristas “de 

todo tipo”, recomendando o voto nulo em todas as ocasiões como única via de denúncia 

à farsa eleitoral, recusando às táticas anunciadas pela alternativa proletária da esquerda 

revolucionária. De qualquer modo, a revista não lançaria mão da organização da 

resistência dos trabalhadores e do movimento pelo isolamento do regime, angariando para 

a oposição popular todos os setores combalidos com a recessão e a conduta autoritária 

conservada pela ditadura militar. 

O Editorial do oitavo e último número da Brasil Socialista, porém, traz consigo a 

repercussão dos avanços e acertos da Tendência Proletária que, estabelecida em torno da 

APML e do MR-8, passa também a recolher frutos da luta aberta contra a 

doutrinarismo223, despontando com “sangue novo” à defesa das posições políticas 

revolucionárias. Ao lado dos movimentos de bairros e acompanhando o revigoramento 

do Movimento Estudantil, a esquerda revolucionária estaria vivenciando grandes avanços 

no que tange à construção partidária, alternativa imprescindível de combate ao regime e 

às estruturas burguesas.    

Sobre a conjuntura que se passou, embora a Lei Falcão e seus instrumentos de 

censura e propaganda tenham garantido a vitória do partido oficial no pleito realizado em 

15 de novembro de 1976, a oposição emedebista conseguiria eleger a maioria dos 

vereadores nas maiores cidades do país, ainda que sua atuação moderada não rompesse 

os limites consentidos pelo regime. O Editorial entendia que o resultado da farsa eleitoral 

daquele ano não poderia ser comparado com o de 1974, pois seu caráter limitado – a nível 

municipal – e suas modificações legais não possibilitavam uma análise comparativa justa 

entre as duas situações. Entretanto, o mesmo texto demonstrava a possibilidade de vitória 
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emedebista caso os votos nulos e brancos fossem agregados224, aumentando em 6,1 

milhões o número de opositores ao regime: desmascarava-se o suposto contentamento 

nacional com o regime e destacava-se o potencial da participação na “farsa eleitoral” a 

fim de mobilizar os “verdadeiros comunistas” e disputar a consciência dos trabalhadores 

em luta. 

Sobre a repercussão do pleito na conjuntura, podemos notar que Geisel não 

deixaria de expressar na vitória do ARENA mais um passo rumo à distensão, respondendo 

aos anseios do bloco dominante e desagradando à “linha dura”, que saía enfraquecida seja 

pela realização das eleições, seja pelo fortalecimento da distensão lenta e gradual – 

embora as contradições inerentes ao bloco dominante não garantissem o arrefecimento 

dos movimentos oposicionistas, nem um resultado positivo para o ano de 1978. Ajustando 

pequenas concessões aos movimentos de massas, ainda que secundárias, setores 

“liberais” da grande burguesia utilizariam a arena política para fazer avançar 

determinadas reformas políticas, enquanto que “os setores mais chegados ao ditador”225, 

preocupados com sua diminuta legitimidade frente às massas e um possível revés 

eleitoral, tornariam a encurtar a corda administrada por Geisel e Golbery. Denotado o 

agravamento da crise econômica, as contradições no bloco do poder e o acirramento entre 

as parcelas burguesas no que tange ao direcionamento da política econômica, os sinais de 

abertura estariam cada vez mais receptivos à luta de classe e ao desenvolvimento de uma 

vanguarda política proletária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste texto monográfico procuramos apresentar os pressupostos e o 

desenvolvimento de uma Tendência Proletária que, realizando a autocrítica conjunta de 

seus respectivos desvios, buscava superar a derrota da luta armada e o isolamento da 

esquerda revolucionária perante a vanguarda operária. Embora as posições da Brasil 

Socialista reivindicassem a teoria marxista-leninista como centro ideológico e 

projetassem inicialmente uma convergência radical, as tensões em torno da luta por 

liberdades democráticas encerrariam a possibilidade de coesão entre as três principais 

organizações. 

   Situadas em uma conjuntura de aprofundamento da crise no bloco do poder, a 

Ação Popular Marxista Leninista (APML), o Movimento Revolucionário Oito de 

Outubro (MR-80) e a Organização de Combate Marxista Leninista – Política Operária 

(OCML-PO) se lançariam enquanto alternativa proletária àquelas pleiteadas pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), denunciando suas inclinações reformistas e sua 

incapacidade de condução revolucionária frente às reivindicações classistas dos 

trabalhadores brasileiros. A defesa do internacionalismo proletário em contraposição à 

Internacional Comunista, estabelecendo como elemento primordial a coordenação das 

lutas dos trabalhadores e povos latino-americanos, demandaria à Tendência Proletária a 

construção de um partido revolucionário dos trabalhadores no Brasil. Com a perspectiva 

de estreitar seus elos com as lutas vivas da situação presente e com diferentes grupos de 

acepção político-ideológica próximas, assumindo o compromisso com a superação de 

suas debilidades, a Brasil Socialista (BS) seria palco das diferentes posições 

programáticas, estratégicas e táticas. 

Embora não caiba aqui determinar a validade das escolhas de cada organização, 

podemos notar que em relação à revista, a OCML-PO manteve, quase sempre, posições 

contrárias à atuação tática pela via das lutas políticas, permanecendo isolada ao nível das 

lutas que insinuavam em um período de abertura política. Acreditando que sua 

contribuição, naquelas condições, não alteraria o status da luta de classes no Brasil, a 

organização seria acusada de recusar seu papel enquanto vanguarda revolucionária. A 

respeito deste descompasso, as diferentes interpretações da teoria leninista para a 

realidade brasileira e o inegociável apego às bases do Programa Socialista para o Brasil 



86 
 

(PSpB) não se sustentariam dialogicamente, restando à organização uma participação 

limitada e sem contribuição teórica para o período. 

Demarcado o rompimento da OCML com a Brasil Socialista, tanto APML quanto 

MR-8 seguiram contempladas pela via tática da luta pelas liberdades democráticas, 

demarcando suas posições revolucionárias perante as possíveis ilusões pequeno-

burguesas propagandeadas durante a farsa eleitoral. Analisando os pleitos organizados 

pelo regime, a crise burguesa e as consequentes ameaças institucionalizadoras, a 

Tendência Proletária seguiria atenta às limitações de seu apoio ao MDB e das alianças 

com a pequena burguesia democrática, buscando sempre reafirmar a superação dos 

desvios que outrora limitaram a aproximação entre a vanguarda comunista e o Movimento 

Operário.  

Em Teoría de la dependência: una anticrítica226, a socióloga e ex-polopista Vânia 

Bambirra, ao avaliar diferentes críticas à teoria da dependência, afirmava que o modelo 

ideal da crítica era o que questionava, de maneira sólida, o núcleo central dos argumentos 

criticados, e não apenas conteúdos deslocados. Isto posto, a autora acreditava que uma 

crítica positiva só se efetuava quando se “destrói para construir”, ou seja, quando há uma 

alternativa superior de pensamento sugestionada pelos comentadores da dita posição. A 

partir desta reflexão, podemos demonstrar a validade da crítica àqueles que, apesar de 

terem contribuído de forma significativa para o entendimento da formação 

socioeconômica brasileira, apresentaram acusações aligeiradas e não intentaram 

ultrapassar – ou construir – uma alternativa ao impasse do imobilismo incrustado na 

esquerda revolucionária brasileira. 

Por fim, examinados os documentos compartilhados pela revista Brasil Socialista 

de 1975 a 1977, não podemos negar a iniciativa autocrítica da esquerda brasileira, seja na 

divergência entre as organizações revolucionária, seja na reavaliação de posições já 

transcorridas. As duras críticas de Raul Villa, por exemplo, demonstram a capacidade de 

aprendizado com os erros do passado mesmo durante a conservação dos instrumentos 

autoritários, sem férias ou sabáticos para uma melhor autoavaliação. A ER, mesmo que 

tenha encontrado dificuldades em face da correlação de forças entre as vanguardas 

revolucionárias, não se furtou à denúncia do caráter autoritário da ditadura civil-militar e 
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de suas estruturas de sustentação burguesas. Também não desistiu de construir uma 

alternativa política capaz de interferir nas lutas concretas e, a partir delas, viabilizar o que 

deveria ser o partido revolucionário.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

REFERÊNCIAS 

 

Fontes 

Fontes primárias               

Antônio Delfim Neto | CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (fgv.br). 

Brasil Socialista, Anos I e II, nº 1 a 8, 1975 e 1977. 

Declaração Sobre a Política do PCB Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. 

Março de 1958 Resolução Política do V Congresso do Partido Comunista Brasileiro 

1960. 

Política Operária, nº 18, 41 e 42, 1968 e 1975. Autor: POC. Acervo digitalizado, 

CEDEM. 

                                           

Bibliografia 

AARÃO REIS FILHO, Daniel, SÁ, Jair Ferreira de (orgs.). Imagens da revolução: 

documentos políticos das organizações clandestinas de esquerda dos anos 1961 a 1971. 

Rio de Janeiro, RJ: Marco Zero, 1985. 

AARÃO REIS FILHO, Daniel. A revolução faltou ao encontro. Os comunistas no Brasil. 

2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990. 

AARÃO REIS, Daniel, RIDENTI, Marcelo (orgs.). História do marxismo no Brasil. Vol. 

V. Campinas – SP: Editora da Unicam p, 2007. 

ARAUJO, Maria Paula N. “Lutas democráticas contra a ditadura.”. In: FERREIRA; 

REIS, op. cit., 2007. 

ARCARY, Valério. As esquinas perigosas da História: Situações revolucionárias em 

perspectiva marxista. São Paulo: Xamã, 2004. 

AZEVEDO, Ricardo. A crise da Ação Popular e o meu desligamento. 

BAMBIRRA, Vânia. Teoría de la dependencia: una anti-crítica. México: Ediciones. Era, 

1978. 

BRITO, Tamires Assad Nery de. A GRANDE TAREFA: POLÍTICA OPERÁRIA E A 

CONSTRUÇÃO DO PARTIDO REVOLUCIONÁRIO (1968-1979). Dissertação de 

Mestrado em História Social pelo Programa de Pesquisa e Pós-graduação em História da 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. Feira de Santana, 2016. 

CAMURÇA, Marcelo Ayres, AARÃO REIS, Daniel. O Movimento Revolucionário 8 de 

Outubro (MR-8): da luta armada contra a ditadura à luta eleitoral no PMDB. In: 

FERREIRA; REIS, op. cit., 2007. 



89 
 

CIAMBARELLA, Alessandra. Do cristianismo ao maoísmo: a história da Ação Popular. 

In: FERREIRA, J; REIS, D. A. (orgs.). As esquerdas no Brasil: Revolução e democracia 

(1964-...). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 

COELHO, Eurelino. A Democracia entre Golpes e os Dilemas da Esquerda (1975-1976). 

Revista do Programa de Pós-Graduação em História, Rio Grande do Sul, v. 27, 2020. 

COELHO, Eurelino. A dialética na oficina do historiador: ideias arriscadas sobre algumas 

questões de método. 

COELHO, Eurelino. Dissonâncias à esquerda: a POLOP, o golpe e a ditadura militar In: 

Trabalhadores e Ditaduras: Brasil, Espanha e Portugal., São Paulo, Consequência, 2014. 

DIAS, Reginaldo Benedito. Histórias da AP: estudos sobre as disputas pelos sentidos da 

história da Ação Popular (AP). Curitiba: Editora Prismas, 2017. 

DREIFUSS, René. A Conquista do Estado. Ação Política e Golpe de Classe. Petrópolis: 

Editora Vozes, 1981.  

FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil. Ensaio de Interpretação 

Sociológica, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1975. 

FERNANDES, Florestan. Brasil: Em Compasso de Espera, São Paulo, Editora Hucitec, 

l980. 

FERREIRA, Jorge; REIS, Daniel Aarão (orgs.). Revolução e Democracia (1964-...). Vol. 

III. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 

FILGUEIRAS, Otto. Revolucionários sem rosto: uma história da Ação Popular. Volume 

1. São Paulo: Instituto Caio Prado Jr., 2014. 

GORENDER, Jacob. Combate nas trevas: a esquerda brasileira: das ilusões perdidas à 

luta armada. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2014. 

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Vol. 2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2014. 

GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1968, p. 20-21. 

KUCINSKI, Bernardo. O fim da ditadura militar. São Paulo: Contexto, 2001. 

LEMOS, Renato. Ditadura, anistia e transição política no Brasil (1964-1979). 

LIMA, Haroldo e ARANTES, Aldo. História da Ação Popular: da JUC ao PCdoB. Alfa-

Ômega. São Paulo, 1984.  

LOPES, Rosalba. Luzes à Esquerda: partidos e organizações marxistas no Brasil e a 

democracia nos anos 1970. Democracia Socialista. São Paulo: Ed. Caetés, n. 1, dez. 2013. 

MACIEL, David. A argamassa da ordem: da Ditadura Militar à Nova República (1974- 

1985). São Paulo: Xamã, 2004. 

MARINI, R. M. Subdesenvolvimento e Revolução. Florianópolis: Editora Insular. 

MATOS, Marcelo Badaró. Em busca da revolução socialista: a trajetória da POLOP 

(1961-1967). 



90 
 

MAYER, Jorge Miguel, LEMOS, Renato, CORRÊA, Maria Letícia. Verbete Antônio 

Delfin Neto. In: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, CPDOC/FGV. 

PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011. 

RIDENTI, Marcelo Siqueira. O fantasma da revolução brasileira. 2ª ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Editora da UNESP, 2010. 

RIDENTI, Marcelo. Ação Popular: cristianismo e marxismo. In: RIDENTI, Marcelo; 

AARÃO REIS, Daniel (Orgs.). História do marxismo no Brasil, partidos e organizações 

dos anos 1920 aos 1960 Campinas: editora da Unicamp, v. 5, 2002. 


