
1 

 

O processo de transformismo do PCB através do Jornal Voz da Unidade 

(1987-1991)                                                                                                          

Paulo Winicius Teixeira de Paula1 

 

Resumo: Nosso objeto de estudo é a Imprensa Partidária veiculada pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) na década de 1980 do século XX através do 

informativo “Voz da Unidade” e as poucas edições dos informativos que se 

desdobram desse jornal no período que antecede a maior fratura orgânica da 

história do PCB (X Congresso em 1992). A Voz da Unidade foi o órgão central e 

oficial de comunicação do PCB de março de 1980 quando saiu sua primeira 

edição a junho de 1991 em sua edição final de número 515. A presente pesquisa 

está em curso e analisa através do jornal  Voz da Unidade os impasses políticos e 

desacordos presentes na vida partidária do Partido Comunista Brasileiro (PCB) 

em um momento de crise de paradigmas no Brasil e no mundo e de disputa 

ideológica acerca do legado do PCB, símbolos e modelos de socialismo. Tendo 

as primeiras leituras da história do PCB até 1987 e da imprensa partidária 

comunista no século XX em consonância com uma compreensão da conjuntura 

política à qual passava o Brasil e o mundo no final da década de 1980, considero 

que, para além do debate das grandes estruturas encontradas em diversos 

estudos sobre a época,  podemos perceber no Jornal a Voz da Unidade a ação de 

atores, militantes do PCB, simpatizantes, intelectuais, sindicalistas e demais, que 

escreviam e lidavam com um embate interno, em meio a uma necessidade de não 

deixar de lado uma intervenção sobre o projeto de um novo Brasil que se 

esperava no período de redemocratização.  
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1. Introdução 

A partir do jornal Voz da Unidade, e de algumas fontes adicionais que 

faziam parte da política de informação e formação do PCB no final da década de 

1980 (Revista Novos Rumos, Revista Presença e poucas edições de  jornais  de 

curta duração - junho de 1991 a janeiro de 1992- que sucederam o Voz da 

Unidade) , a presente pesquisa tem objetivado perceber a opinião e a inserção de 

um grupo social distinto, os comunistas do Partido Comunista Brasileiro (PCB), 

nos debates do processo de redemocratização brasileira, da crise do socialismo 

no Leste Europeu e na própria discussão do papel da democracia para um partido 

comunista. (PANDOLFI, 1995). 

Para tratar desta pesquisa, delimitamos aqui enquanto recorte temporal, o 

período de julho de 1987 a janeiro de 1992 – período que abrange do VIII 

congresso do PCB, o primeiro na legalidade após 1947, até o X congresso em 

1992 onde ocorre a fratura do PCB e a tentativa de sua dissolução para 

transformá-lo em PPS (PANDOLFI, 1995). Apresentamos aqui margens para uma 

leitura e análise dos períodos anteriores à Redemocratização, proporcionando 

assim  uma melhor historicização do objeto em estudo.  

É importante destacar que estudar as edições dos informativos que 

sucedem o Voz da Unidade: Partido Novo e Boletim Informativo do Movimento 

Nacional em Defesa do PCB, no período que vai da realização do IX Congresso 

em junho de 1991 até o X Congresso em janeiro de 1992, tem sido fundamentais 

para esse trabalho, visto que demonstram uma dimensão acentuada e continuada 

das contradições partidárias já presentes anteriormente no Voz da Unidade. Isto 

se dá através destes organismos de comunicação distintos e vinculados às 

diferentes correntes internas, que culminarão na divisão entre PCB e Partido 

Popular Socialista (PPS). Sustentamos aqui a idéia de que o desenlace dos 

conflitos apurados através do Voz da Unidade  terão seu desfecho no X 

Congresso do partido em janeiro de 1992. 

O PCB, partido fundado em 25 de março de 1922, fruto da conjuntura de 

um país em vias de industrialização e do movimento comunista internacional 

inspirado na revolução russa, teve em sua longa trajetória uma destacada 

participação nos principais acontecimentos políticos do Brasil, da Intentona 
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Comunista de  1935 com Luiz Carlos Prestes, passando pelo combate às diversas 

ditaduras civil-militares até o processo de redemocratização brasileira na década 

de 80, chegando a lançar candidatura à presidência da república em 1989. 

Alternando diferentes estratégias de enfrentamento aos poderes constituídos o 

PCB sempre teve uma tradição no que diz respeito à imprensa partidária 

(PANDOLFI,1995). Este trabalho pretende destacar também a  “ importância 

histórica da influência dos comunistas no jornalismo brasileiro e particularmente 

do significado  da sua imprensa popular” (SERRA, 1987.p. 05). 

É pretensão deste trabalho um enfoque especial no contexto político de 

influências sofridas pelo PCB a partir de 1979  e a linha política adotada após a 

volta do exílio, em 1979, de vários membros do Comitê Central, a aposta na saída 

democrática da crise política brasileira e a luta interna que se trava desde então, 

culminando no rompimento de Luiz Carlos Prestes com o PCB. Ao abrir diálogo 

com esses momentos, o intuito é compreender um processo que se desenvolve 

de maneira mais aguda no fim dos anos de 1980 e inicio dos anos 1990, no 

recorte delimitado pela pesquisa (1987-1992). Esse diálogo se justifica, pois 

esses momentos anteriores influenciaram de maneira condicionante nos rumos 

que a luta interna do PCB tomaria na segunda metade da década de 1980, vindo 

a se somar e relacionar com as crises do regime político brasileiro e  dos regimes 

socialistas do Leste Europeu (PANDOLFI, 1995). 

“O partido que sempre teve na questão da democracia o eixo de sua estratégia 

e tática para a construção do processo de transição ao socialismo” (MAZZEO, 

1999, p. 07), se encontra em profunda crise ideológica e organizativa no período 

de redemocratização e distensão da ditadura militar. Em especial, a partir de 

março de 1980, quando ocorre a saída de um de seus maiores líderes, Luiz 

Carlos Prestes, surgem então com maior contundência, os questionamentos 

acerca da manutenção ou não da política de frente democrática, que constituía 

em arregimentar amplos setores para derrubar a ditadura , política adotada no VII 

Congresso do partido em 1967 (MAZZEO, 1999). Segundo Prestes: 

[...] um partido comunista não pode, em nome de uma suposta 
democracia abstrata e acima das classes, abdicar do seu papel 
revolucionário e assumir a posição de freio dos movimentos populares, 
de fiador de um pacto com a burguesia, em que sejam sacrificados os 
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interesses e as aspirações dos trabalhadores [...]. (PRESTES, 1980, 
apud: CARONE, 1982, p. 83)  

O partido que se agarrou a uma tática de frente ampla para derrotar a 

ditadura passou a circundar na órbita do Partido da Mobilização Democrática 

Brasileira (PMDB) e entrou em profunda crise interna ao não saber lidar com a 

“substituição da institucionalidade autoritária pela institucionalidade democrático-

liberal” (MACIEL, 2008, p. 17), o PCB veio então a se integrar como um “partido 

da ordem” no sentido de garantir a sua legalidade e acabou servindo muito bem 

ao projeto de “revolução passiva” e distensionamento na conformação de um 

“Estado Autocrático combinado com formas democrático-liberais” (MACIEL, 2008, 

p. 19). Em sua primeira reunião na legalidade, em 1º de junho de 1985, no 

Congresso Nacional em Brasília, O PCB  aprovou uma declaração política 

reafirmando a política de unidade democrático-nacional, o caminho das soluções 

políticas negociadas e seu compromisso com a preservação da ordem na Nova 

República (PCB, 1985, Apud: PANDOLFI, 1995, p.227):  

“Solidários com a Aliança Democrática
2
 defenderemos o seu governo 

contra a ação desestabilizadora da reação e recusaremos todas as 
tentativas de tumultuá-lo.(...) E o faremos porque estamos convencidos 
de que a nossa perspectiva histórica – socialismo pela via estratégica da 
democracia de massas – reclama a plena instauração do estado de 
direito democrático, de uma sociedade pluralista, com instituições 

políticas sólidas e representativas da soberania popular” (PCB, 1985, 

Apud: PANDOLFI, 1995, p. 227) 

O período que precede o congresso de 1987 já demonstra indícios das 

disputas internas entre a militância, devido à manutenção da política de frente 

democrática na conjuntura de legalidade para o PCB, como podemos ver no 

jornal Voz da Unidade: 

“Não é admissível a exaltação da democracia genérica, como se os 
problemas econômicos, sociais e políticos pudessem ser resolvidos à 
margem ou por cima da luta de classes . Nosso projeto atende ( ou 
deveria atender ) a defesa da democracia com participação popular e 
justiça social.” (1986, Apud: PANDOLFI, 1995 p. 07)  

A direção do PCB respondia a essas críticas argumentando que a tarefa 

dos comunistas naquele momento da vida brasileira era “a conquista de um 

Estado Democrático de direito estável, sólido e aberto ao progresso social” (Voz 

                                                           
2
  Aliança democrática era o nome dado ao conjunto de forças que articularam a chapa Tancredo-

Sarney, PMDB e PFL, nas eleições indiretas para a presidência da república em 1985 (MACIEL, 2008). 
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da Unidade, 1986, Apud: PANDOLFI, 1995 p. 09). É nesse clima de crescentes 

impasses entre a militância que irá se dar o  VIII congresso em 1987, marcando 

um crescente processo onde “O antigo partido da ordem e da insurreição estava 

se afirmando , na década de 80 , como o partido da legalidade e da ordem” ( 

PANDOLFI, 1995, p. 232). 

Com a chegada da legalidade essas questões que já vinham consumindo o 

PCB passam a ter maior dimensão: “Através do acompanhamento dos debates 

surgidos por ocasião do VIII (1987) e IX (1991) congressos é possível perceber as 

profundas divergências existentes no interior do partido. De fato, o PCB vivia de 

forma intensa o seu histórico dilema” (PANDOLFI, 1995, p. 232). 

Portanto o período que compreende de 1987 a janeiro de 1992 será o de 

maior visibilidade sobre as  polêmicas entre a  militância, e até entre não-

militantes, acerca de questões de conjuntura,  princípio e estratégia do PCB, 

tendo a Voz a Unidade como local destacado para apreendermos essas disputas, 

seus elementos de ruptura e de continuidade. 

A imprensa partidária aqui é tratada sob a ótica do conceito de  “jornalismo 

integral” de Gramsci (2004), onde o jornal mais do que atender um público tem o 

papel de  formar público, atuando como um intelectual coletivo que tem como 

tarefa servir de  expediente para um trabalho educativo-formativo influenciando na 

cultura de seus leitores.   

Através da análise das principais colunas, artigos, campanhas e temas 

predominantes na cobertura jornalística do PCB na Voz da Unidade conseguimos 

perceber a ação de atores e debates que se davam acerca do momento de crise 

de paradigmas pelo qual passava não só o PCB, mas a sociedade da época. 

Nas páginas do Voz da Unidade , temos entrevistas e textos de intelectuais 

destacados em diversas áreas como o historiador  Raimundo Santos, os filósofos 

Carlos Nelson Coutinho e  Leandro Konder, o dramaturgo Dias Gomes, o bispo da 

teologia da libertação Dom Pedro Casaldáglia e líderes partidários como Salomão 

Malina, Dinarco Reis e Roberto Freire expondo diferentes pontos de vista sobre 

os caminhos a serem seguidos pelo partido neste período de reconfiguração do 

Estado Brasileiro e de profundas mudanças no campo socialista internacional . 

Sustentamos a idéia de que esse debate nas páginas do jornal do PCB só ocorre 
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devido à desagregação do partido que se iniciou no começo dos anos 1980, visto 

que na perspectiva do centralismo democrático de um partido de inspiração 

leninista, com as exceções dos processos congressuais, não se evidencia a 

público as contradições entre os militantes, nem se permite publicações contrárias 

à política de (e à propria) direção do partido, o que deve ser feito reservadamente 

em suas instâncias e organismos (MAZZEO,1999). 

Escrevendo nas páginas da Voz da Unidade temos vinculados a uma 

ruptura mais radical com o leninismo e uma defesa prioritária de uma democracia 

universal. autores como: Dirceu Lindoso, Marco Antonio Franklin de Matos e 

Jarbas de Holanda (Edição 504, p. 04 Sessões: Diálogo e Ponto de Vista, 1989), 

vinculados a uma opinião intermediária que defende um socialismo renovado, 

uma politica de alianças mais ampla e também valorizam a questão democrática 

identificamos intelectuais do porte de  Marcos Del Roio  e José Antonio Segatto 

(Ed. 490 , pp. 10 e 11, Sessões: Ponto de Vista e Polêmica, 1989) e em um 

espaço mais reduzido defendendo a tradição histórica marxista-leninista e 

acusando os demais de liquidacionistas temos: Ana Montenegro, Fausto 

Nascimento e cartas de Irun Santànna e Roberto Numeriano ( Ed. 505 , pp. 10 e 

06 – Sessões: Artigo e Diálogo, 1989). Tais correntes citadas tem como eixo 

central de seu enfrentamento : a questão nacional , a atualidade do leninismo , a 

opinião acerca do caráter de restauração capitalista ou de avanço democrático do 

socialismo em relação às reformas na União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas(URSS) e  a importancia da democracia como aspecto tático ou 

estratégico para a esquerda. 

Os espaços do jornal Voz da Unidade onde ocorreram as disputas de 

opinião eram as seguintes seções: Ponto de Vista; Diálogo; Entrevistas nas 

páginas centrais; Cartas; Idéias; Opinião e Polêmica, além destas, havia os 

encartes especiais: sobre a URSS, sobre o congresso do Partido Comunista da 

União Soviética (PCUS), sobre as Eleições, Cultura e Política e Socialismo. 

Também haviam artigos esporádicos sobre temas variados como meio-ambiente, 

ciência e tecnologia e questão indígena.  
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Fragmentos de realidade nos escritos de atores diversos se fazem 

presente na Voz da Unidade nos dando a possibilidade de pensar uma totalidade 

através do estudo desses embates entre os adeptos da ruptura revolucionária e 

os da revolução processual , entre as diferentes formas de se pensar o futuro da 

organização operária frente à nova realidade institucional brasileira e à perda de 

valores acarretada pelo fim das certezas.  

 

2. O PCB e as análises sobre imprensa partidária  

 

Para trabalhar imprensa partidária, e especificamente a imprensa 

comunista, é necessário fazer uma análise do sujeito político ao qual essa 

imprensa estava ligada, ou seja, trazer à tona a história do PCB e sua tradição no 

campo da imprensa no Brasil. Para tal empreitada tem sido indispensável a 

análise dos três volumes da  obra de Carone  O P C B, onde o autor nos traz um 

panorama do surgimento do partido, seus conflitos,  debates e em especial sobre 

a política de comunicação e os jornais da organização no período de  1922 até 

1982 . Esta obra utiliza quase que em sua totalidade a imprensa partidária como 

fonte para estudo, há transcrições de artigos dos jornais partidários de diversas 

épocas, incluindo aí as primeiras edições do Jornal Voz da Unidade no início da 

década de 1980 .  

Sobre a imprensa comunista no Brasil temos a obra de Sônia Serra: 

“Jornalismo político dos comunistas no  Brasil: diretrizes e experiências da 

Imprensa Popular”, onde ela analisa a vasta experiência do PCB no campo da 

imprensa popular. Destaca-se neste livro a abordagem sobre as disputas internas, 

críticas e autocríticas da organização nas páginas do órgão de comunicação 

partidária do PCB na  Bahia na década de 1950, tema que se relaciona 

sobremaneira com nossa pesquisa, no que tange aos conflitos internos vividos 

pelo PCB na década de 1980 e início de 1990, do ponto de vista das 

consequências de tais disputas sobre o organismo central de comunicação da 

organização.  

Para além dos referenciais teóricos da própria tradição marxista-leninista 

sobre imprensa e o PCB, é parte constituinte desse trabalho as destacadas 
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contribuições no campo da cultura e da memória sobre a imprensa comunista . 

Chamamos a atenção para  a análise de Andréa Cristiana Santos sobre  A 

Tribuna da Luta Operária como um lugar de memória que aborda a visão  do 

jornal como um “sedimentador da cultura partidária” e pensa comparativamente 

referenciais gerais de imprensa, a relação do jornal com a sociedade e outros 

órgãos de comunicação. Segundo a autora, por princípios a imprensa partidária:  

“fornece um conjunto de elementos para pensar o jornal no que se refere 
ao conteúdo, à linguagem, aos critérios de noticiabilidade (valor-notícia) 
que justificam a produção das notícias, a pauta jornalística e a presença 
de novas fontes e/ou atores sociais, como a inserção de assuntos da 
política e do mundo do trabalho marginalizado pela grande imprensa 
[....]” (SANTOS, 2007, p. 08) 

Portanto é possível mapear impasses e visões de mundo ao se realizar a 

problematização interna e externa dos projetos editoriais hegemônicos do Voz da 

Unidade no período estudado comparando-o inclusive com outras acepções de 

jornalismo pois: “a imprensa partidária não deve ser identificada tão só como um 

veículo de mensagens doutrinárias que se referem à cultura partidária. Ela dialoga 

com a imprensa informativa ou de massa pelos seus princípios , modos de 

produção e formato” (SANTOS, 2007, p.09). 

Ainda nesse campo temos o trabalho Imprensa e memória dos movimentos 

populares em Uberlândia. Décadas de 80 e 90 de Glauber Luiz Resende Pereira 

e Célia Rocha Calvo que dedica uma parte  especial para o Informativo Voz da 

Unidade e seu impacto sobre diversos agentes sociais da cidade de Uberlândia. 

Os autores trabalham com imprensa partidária, porém, diferente de nosso estudo, 

tem  um olhar especificamente focalizado nos movimentos sociais de Uberlândia. 

Trazem elementos que se relacionam com nosso projeto ao pensarem como as 

lutas e reivindicações dos trabalhadores, enquanto categoria, se faziam presentes 

na imprensa sindical e partidária da época. 

Discussão obrigatória para o andamento desta pesquisa tem sido o 

trabalho de Maria Nazareth Ferreira sobre a “Imprensa Operária no Brasil”, à qual 

se enquadra a imprensa do PCB pois “ do ponto de vista da mensagem pode-se 

também considerar como imprensa operária aquela cuja temática básica são os 

problemas dessa classe social”(FERREIRA,1988,p.05). A autora irá abordar a 

relação entre o movimento operário e os partidos e em especial irá fazer um 



9 

 

apanhado geral da imprensa partidária e sindical ligada ao PCB de 1922 até 

1985. Segundo Nazareth “Quando se trata de imprensa operária e de partidos 

operários, fica difícil desvincular um termo do outro, principalmente se se levar em 

conta de que a primeira é resultado dos segundos e que ambos tem objetivos 

idênticos” (FERREIRA, 1988, pp. 05-06). 

Sobre imprensa operária ainda temos a brilhante contribuição de Marly de 

Almeida Gomes Vianna em Anarquistas e socialistas na imprensa da primeira 

metade do século XX onde  aborda o programa político de anarquistas e 

socialistas por meio da imprensa operária e partidária. Suas análises reservam 

um espaço especial para a influência do movimento operário internacional, com 

seus conflitos e acontecimentos do período, sobre as idéias socialistas brasileiras 

expressas através de diversos jornais . 

Trabalhando a idéia de Imprensa Alternativa temos  o trabalho de Bernardo 

Kucinski Jornalistas e revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa que, 

apesar de trabalhar a imprensa alternativa especificamente no período da 

Ditadura Militar, nos dá vasto suporte teórico para entender o funcionamento 

deste tipo de imprensa e, mais ainda, enxergar quais delas ainda continuaram 

existindo no período pós-ditadura.  

Por fim no intuito de manter o diálogo com outros campos do conhecimento 

temos o trabalho na área de ciências da comunicação do professor Denis de 

Moraes O jornal partidário como instrumento ideológico na busca pelo poder, o 

caso do Voz da Unidade, que tem um objeto em comum com a nossa pesquisa, o 

jornal  Voz da Unidade, entretanto, assim como a maioria dos trabalhos, tem um 

recorte temporal diferenciado (primeira metade da década de 1980) e também 

uma abordagem focada mais na forma do jornal com base nos estudos de 

comunicação. O autor busca entender a interferência ideológica presente no 

discurso do Voz da Unidade, as formas de controle da informação pela maneira 

como esta é produzida e tem como ponto comum com nossa análise a utilização 

de referenciais  gramscianos para “ pensar o jornal como aparelho privado para a 

construção de uma nova hegemonia na sociedade civil ” (MORAES,1986, p.12). 

A contextualização das diferentes visões e contribuições acerca da 

imprensa e em especial sobre a imprensa operária e de esquerda somados à 
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vasta literatura acerca da tradição do PCB em órgãos de comunicação vem nos 

dando os instrumentais necessários á contextualização desta pesquisa que tem 

como objeto o jornal Voz da Unidade. 

 

2.1 Partido: práticas em crise e o poder  

 

O projeto em questão apresenta um debate atual acerca de um momento 

de explicitação de uma ruptura de práticas sociais e de pensamento , 

historicamente estabelecidas em um período contemporâneo à superação da 

ordem bipolar e enfraquecimento de um projeto estratégico de sociedade 

(HOBSBAWM, 2003). Cremos ser necessário uma contínua produção 

historiográfica, ler e reler esse contexto com a intenção de produzir outras leituras 

sobre o período de redemocratização do país, bem como da crise do socialismo e 

as consequentes influências de tais fatos sobre uma das organizações partidárias 

mais antigas e presentes na história do país – o PCB, após 40 anos de 

ilegalidade.  

Tal abordagem se faz importante e atual ao trazer à tona diferentes visões 

políticas, ideológicas e partidárias em um debate público sobre um tema que não 

se esgotou: a viabilidade da superação estratégica do capitalismo e as opções e 

possibilidades de organização das classes sociais.  

Apesar da atenção dada à temática da imprensa partidária por outras 

disciplinas, tais como Ciências Sociais, Ciência Política e Comunicação, entender 

como processos de mudança tão relevantes (processo de estabilização da 

democracia política brasileira , primeiras eleições diretas após o fim da ditadura , 

fim do maior partido comunista do mundo na URSS, fim de grande parte das 

experiências socialistas e desagregação do partido mais antigo em atividade no 

país), no período entre 1987 e 1992, se apresentam dentro de um órgão de 

imprensa partidário  ainda é uma temática pouco explorada pela História, por isso 

trabalhamos esse projeto com os aportes teóricos da História e buscando a 

interdisciplinaridade com outras áreas .  

A inovação contida neste projeto se faz ao provocar novas formas de 

interpretação e pesquisa sobre a imprensa partidária no Brasil, em especial no 
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que diz respeito a esse período histórico (1987-1992), pois trabalha o jornal não 

como algo pronto e acabado que obrigatoriamente só representa a opinião de 

uma minoria burocratizada presa às estruturas do aparelho partidário, mas sim 

como fonte que pode nos mostrar um pouco da sociedade da época, dos conflitos 

internos, visões de mundo e em especial os diferentes atores que tinham no PCB 

o seu lócus privilegiado de atuação social. É extremamente relevante a 

possibilidade de garantir com esse estudo a publicização de diferentes visões 

ideológicas, políticas e partidárias do período histórico abordado, que tragam ao 

debate público contemporâneo elementos de diversidade e pluralismo.  

A escolha por trabalhar com o jornal Voz da Unidade neste período se dá 

por considerá-lo como rico material histórico que revela práticas sociais em meio 

à três profundas transformações: o processo de redemocratização brasileiro e a 

experiência dos comunistas com a  legalidade depois de 40 anos de ilegalidade, 

as mudanças na URSS (Perestróika e Glasnost)3 e no campo do “Socialismo 

Real” e a própria reviravolta na estrutura interna do partido mais antigo do país. 

Os militantes do PCB das diversas tendências políticas então existentes no seio 

do partido deviam não só lutar entre si pelo aparelho partidário, mas precisavam 

ter posição sobre os recém constituídos novos poderes institucionais da nação e 

ainda se explicarem sobre as cada vez mais rápidas mudanças na “Mãe Rússia” 

que sempre se arrogaram representantes no Brasil (SANTOS, 1992). Frente a 

isso podemos pensar a produção de argumentos , expostos por ocasião dos 

debates que se davam no Voz da Unidade, como um local privilegiado de 

investigação histórica, atribuindo ao jornal um papel de formação política da 

militância e também da opinião pública, ao qual seu alcance deve ser mapeado. 

Entender a forma como o nosso objeto, o jornal Voz da Unidade, enquanto 

jornal integral (GRAMSCI, 2004) apresenta o PCB com suas práticas sócio 

culturais e enquanto movimento social que está inserido em relações de disputa 

que se desdobram internamente e fundamentalmente em relação à sociedade,  

nos coloca  no caminho para a investigação tendo como referencial a questão do 

“Poder”. É importante abordar nesse sentido a identidade política do PCB em 

                                                           
3
  Perestróika e Glasnost foram medidas de reestruturação econômica e política  de cunho liberalizante 

que foram adotadas no fim da década de 1980 na URSS (ANDERSON, 2002). 
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debate através do jornal partidário e também como o jornal tratou as seguintes 

questões: do poder político-partidário em relação ao poder político-institucional e 

das relações de poder e tensão entre a realidade partidária local e as diretrizes 

oriundas da União Soviética. Tal estudo vem se dando também pelo debate de 

um aspecto do processo político do país, da inserção da imprensa partidária e das 

influências político-partidárias no processo de redemocratização, o que está 

inserido na discussão sobre práticas políticas, pois implica em mudança social e 

política 

 

2.2 Olhares sobre a crise de partido, redemocratização e imprensa 

 

As formulações que servem de premissa à nossa pesquisa são feitas sob a 

perspectiva da História Política e Social, analisando os conflitos e impasses no 

PCB através das páginas do Voz da Unidade , buscando compreender aspectos 

da dinâmica vida social brasileira no pós redemocratização.  

Gramsci nos dá o principal aporte de conceitos, ferramentas e 

categorização norteadores para a inteligibilidade deste trabalho, se destacando: 

Jornalismo, Hegemonia, Intelectuais e Consenso. 

Ao trabalhar com imprensa adotamos a perspectiva gramsciana de: 

Jornalismo Integral. Segundo Gramsci, esse seria um jornalismo: 

“que não somente pretende satisfazer todas as necessidades (de uma 
certa categoria) do seu público, mas pretende também criar e 
desenvolver estas necessidades e, conseqüentemente, em certo sentido, 

gerar seu público e ampliar progressivamente sua área.” (GRAMSCI, 
2004, p. 199). 

Gramsci irá atribuir ao jornal um papel de “Intelectual Coletivo”, o próprio 

jornal tendo uma função de “partido”, buscando estabelecer uma influência de  

idéias tendo em vista uma hegemonia cultural, política e ideológica junto à 

sociedade. Temos aí outro referencial metodológico de nossa pesquisa: a idéia de 

intelectual. Para Gramsci “ intelectual é todo aquele que cumpre uma função 

organizadora na sociedade” (GRAMSCI, 2004, p.24), se enquadrando aí  aqueles 

que compôem a redação jornalística do Voz da Unidade, os jornalistas, editores e 

também os educadores, trabalhadores  e militantes  que escrevem para o jornal. 



13 

 

Ao atribuir ao jornal a tarefa de uma “elaboração unitária de uma consciência 

coletiva” (GRAMSCI, 2004, p.209) o referido autor nos traz a possibilidade de 

pensar a imprensa partidária como junção entre empreendimento político e de 

comunicação. 

A política de uma sociedade não é um mero elemento passivo do processo 

histórico, mas parte importante da disputa por hegemonia na sociedade. 

Entendemos por disputa de hegemonia não somente a busca por maioria 

parlamentar ou por maioria nos processos decisórios de uma sociedade, mas sim 

uma série de relações e interações que perpassam pela sociedade, seus grupos e 

aparelhos constituídos. Buscamos assim, conceituar a disputa por hegemonia na 

visão gramsciana que a vê nos mínimos detalhes de uma construção social, uma 

disputa por hegemonia que se dá nas escolas, nas igrejas, no serviço militar e na 

relação familiar buscando alcançar consenso. Por consenso Gramsci entende “a 

busca pela direção intelectual e moral da sociedade” por parte de um grupo 

social, a partir desse ponto podemos destacar a função da imprensa partidária 

como instrumento que busca a hegemonia e o consenso (GRAMSCI, 2000). 

Obra que tem sido de fundamental importância para este projeto, que nos 

coloca na obrigação de contextualizar o momento político que o país vivia, é a 

Tese de Doutorado de David Maciel De Sarney a Collor: Reformas Políticas, 

democratização e crise, onde o autor traz um trabalho detalhado sobre o período 

pós-ditadura, e deixa claro que o caráter autocrático e sincrético do Estado 

burguês , foi apenas reformado e não abolido e que pra isso contou com uma 

tática de passivização sobre o movimento político, os partidos  e movimentos 

sociais das classes subalternas, canalizando a arena de disputa política para 

espaços institucionalizados que desfavoreciam o movimento anti-autocrático. É é 

justamente neste contexto de passivização e institucionalização da disputa 

política na relação entre Estado e Sociedade Civil que se encaixa o PCB, com 

seus dilemas publicizados em sua Imprensa Partidária. 

Sobre a história do PCB temos a brilhante contribuição de Leandro Konder 

(1980) no livro A democracia e os comunistas no Brasil no qual o autor irá 

trabalhar a questão democrática nos debates internos do partido, advindo disso 

as problematizações acerca da forma-partido que norteou boa parte da disputa 
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interna do PCB no período que corresponde ao da nossa pesquisa. Não podemos 

deixar de entender a “evolução” da linha política desenvolvida pelo Partido e suas 

conexões com a gradativa mudança na correlação de forças interna. Para 

Raimundo Santos (1992), em seu livro Pecebismo Inconcluso, essa mudança 

pode ser observada a partir 1958, com a “Declaração de Março”  e vai até o X 

Congresso, em janeiro de 1992. O autor reserva uma parte da obra para discutir 

em específico a influência que propostas reformadoras, que vinham da esquerda 

européia, terão sobre o PCB na década de 80, o que é extremamente valoroso na 

relação com o trabalho aqui proposto. 

Para discutir as questões referentes à crise organizativa à qual passava o 

PCB, trabalhamos com Antonio Carlos Mazzeo, embasados em suas obras 

Sinfonia Inacabada (1999) e Sociologia Política Marxista (1995) onde procuramos 

entender como o modelo de organização entrou em crise. O autor sustenta sua 

análise da crise do socialismo na estagnação do instrumental teórico analítico dos 

partidos comunistas e na conseqüente burocratização dos regimes socialistas, em 

um momento que ele denomina de “crise da via stalinista de construção do 

socialismo”. Mazzeo analisa também a influência, no PCB, da teoria da 

reestruturação produtiva do capitalismo no Brasil e da remodelação da classe 

operária, inclusive com a criação de novos instrumentos de lutas dos 

trabalhadores, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

Nessa pesquisa estamos dedicando uma atenção especial às concepções 

marxistas-leninistas de imprensa, pois estas dizem muito sobre o tipo de 

jornalismo praticado pelo PCB. Lênin (1978) em especial irá trabalhar esse tema 

no livro Que Fazer, publicado na Rússia em 1902, onde o autor defende uma 

perspectiva de jornal como elemento aglutinador, agitador, organizador da classe 

operária e do processo revolucionário. O jornal como condutor do pensamento e 

da cultura política partidária assume então o papel de catalizador da ação coletiva 

ao promover valores e práticas sociais que movimentam a militância para a ação 

e é intuito do nosso trabalho pensar até que ponto o Voz da Unidade era um 

jornal que incorporava essa proposta . 

Sobre a imprensa, Karl Marx (1980) destaca a importãncia desta cumprir 

um papel de fiscalizadora e guardiã dos interesses do povo. As ideáis de Marx no 
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sentido de reivindicar a liberdade de imprensa como um direito social, em uma 

perspectiva coletiva  e não como um direito individual em uma lógica liberal, irão 

influenciar na idéia deste jornalismo partidário que se propôe a ser o porta-voz  

dos interesses de movimentos sociais e de causas populares. 

 

3.Conclusão 

O objetivo central de nossa pesquisa é o de demonstrar de que maneira se 

deu a disputa ideológica entre as distintas correntes do PCB e suas visões de 

mundo nas páginas do informativo Voz da Unidade, como esse documento 

exprimia os conflitos, opiniões e experiências daquele momento histórico. Nesse 

momento da pesquisa já conseguimos perceber através do jornal a reorientação 

partidária no que tange a sua intervenção no conjunto da sociedade no contexto 

da redemocratização no pós-legalidade. É de se destacar o importante papel que 

a imprensa partidária cumpriu não só como espaço de publicização das ideias do 

partido mas na formação de quadros e em processos de transformação social 

(Greves, Campanhas, Eleições presidenciais e estaduais...). 

Ainda está em curso a investigação acerca do papel e a eficácia dos 

processos de comunicação conduzidos pelo PCB através do Voz da Unidade e 

publicações correlatas do partido frente às transformações históricas e culturais 

vividas no Brasil no recorte temporal abordado. Está em andamento a pesquisa 

acerca da disputa interna pela estrutura partidária, através das teses, textos e 

cartas publicadas no jornal bem como as análises divergentes até o momento da 

cisão entre  culturas políticas gestadas e conduzidas no mesmo espaço, não mais 

conciliáveis: o PCB e o PPS.  

Já se pode afirmar, e ainda há o que se aprofundar na questão, que 

através do jornal estava sendo gerida uma nova forma de partido pela maioria da 

Direção Nacional do PCB , potencializado pela crise dos modelos socialistas do 

Leste Europeu e em destaque da URSS, com os quais o PCB estava 

referenciado, inclusive em sua cultura política. 
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