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RESUMO 

 

 

A tese apresentada é uma interpretação histórica sobre a atuação do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) entre 1956 e 1976, da crise do stalinismo deflagrada em 1956 e a luta do 

partido para derrotar a ditadura civil-militar e promover a democracia. Nesse sentido, constitui 

uma história institucional do PCB na sua transição inconclusa de práticas oriundas do stalinismo 

para uma democracia de base proletária proposta por uma intelligentsia proletária derrotada no 

interior do próprio partido, mas que tentou levar o PCB às novas formas institucionais de 

organização dos trabalhadores e de resistência surgidas na sociedade civil contra o regime 

militar. Privilegia-se na análise o período de atuação do partido em São Paulo entre 1970 e 

1976. Assim, o fio condutor da reconstituição da ação do partido na história são principalmente 

as correntes de renovação do partido que atuaram no Estado de São Paulo segundo a perspectiva 

de conquista da democracia legitimada por uma real inserção na classe operária como 

fundamento da luta por um novo Estado. Os exemplos pesquisados foram a atuação do PCB 

pela realização do Plano de Construção e Consolidação do Partido nas Empresas 

(PLACCONPE), e as ações de uma ala do PCB em São Paulo, cujo campo principal de atuação 

foi na cidade de São Paulo e envolveu a reorganização do movimento universitário, a unificação 

do movimento operário-sindical pela participação no Congresso Nacional de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho (CONPAT) e a promoção da Carta de São Paulo.  Defende-se nesta tese 

que a derrota destas duas tentativas de renovação e reconstrução do partido no interior da classe 

operária entre 1970 e 1976 foi crucial definir a história posterior do PCB. A crise orgânica do 

partido, entendida como a perda de vínculos com a classe que conferia sentido à sua existência 

e ação, definiu-se naquela conjuntura e as tentativas posteriores de superá-la não lograram êxito. 

 

 

Palavras-chave: PCB, Declaração de Março de 1958, Placconpe, intelectuais, renovação, 

classe operária, stalinismo, anticomunismo, São Paulo 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis is an historical interpretation of the performance of the Brazilian Communist Party 

(PCB) between 1956 and 1976. This analysis involves the Stalinist crisis started in 1956 until 

the party's struggle to defeat the civil-military dictatorship and to promote the democracy. It is 

an institutional history of the PCB in its unfinished transition arising practices of Stalinism for 

a proletarian basis of democracy proposed by a proletarian intelligentsia defeated within his 

own party, who tried to take the PCB to the new institutional forms of organization of workers 

and resistance arising in civil society against the military regime. The analyses emphasis the 

action of the party in São Paulo between 1970 and 1976. Thus, the thread of the party action 

reconstitution in history are mainly revenue streams party who acted in the State of São Paulo 

from the perspective of the achievement of democracy legitimized by a real integration into the 

working class as the foundation of the struggle for a new state. The examples surveyed were 

two. First, the work of the PCB for carrying out the Plan of Construction and Party 

Consolidation in enterprises (PLACCONPE). Second, the actions of a particular wing of the 

PCB in Sao Paulo, whose main field of activity was in this city and involved reorganization of 

the university movement, the unification of the labor-union movement for participation in the 

National Congress of Industrial Accidents Prevention (CONPAT) and the promotion of the 

Charter of São Paulo. We argue in this thesis that the defeat of these two attempts at renovation 

and reconstruction of the party within the working class between 1970 and 1976 was crucial to 

define the later history of the PCB. The organic party crisis, in the raison of the weak ties 

between PCB and the working class, set up in that situation and the following attempts to 

overcome it were unsuccessful. 

 

 

Keywords: PCB, Statement of March of 1958, Placconpe, intellectuals, renovation, working 

class, Stalinism, anticommunism, São Paulo 
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INTRODUÇÃO 

 

I O tema de pesquisa: o PCB como sujeito histórico na luta pela derrota da ditadura 

civil-militar e as tendências de renovação em São Paulo 

 

 

O trabalho apresentado é uma interpretação histórica sobre a atuação do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) entre 1956 e 1976, portanto, da crise do stalinismo deflagrada em 

1956 sob o impacto do relatório Kruschev e a luta do partido para derrotar a ditadura civil-

militar e promover a democracia. Apesar de ser retomada a história do PCB desde os 

antecedentes da Declaração de Março de 1958 – um marco na história do partido – privilegia-

se na análise o período de atuação do PCB em São Paulo entre 1970 e 1976. Assim, o fio 

condutor da reconstituição da ação do partido na história são principalmente as correntes de 

renovação que atuaram no Estado de São Paulo segundo a perspectiva de conquista da 

democracia legitimada por uma real inserção na classe operária como fundamento da luta por 

um novo Estado. Os exemplos pesquisados foram a atuação do PCB pela realização do Plano 

de Construção e Consolidação do Partido nas Empresas (PLACCONPE) nas fábricas do ABC 

paulista, com destaque para a Volkswagen em São Bernardo do Campo, e as ações de uma ala 

do PCB em São Paulo liderada por Emílio Bonfante Demaria e João Guilherme Vargas Netto, 

cujo campo principal de atuação foi na cidade de São Paulo e envolveu a reorganização do 

movimento universitário, a unificação do movimento operário-sindical pela participação no 

Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CONPAT) e a promoção da Carta 

de São Paulo. 

Defende-se nesta tese que a derrota destas duas tentativas de renovação e reconstrução 

do partido no interior da classe operária entre 1970 e 1976 foi crucial para definir a história 

posterior do PCB. A crise orgânica do partido, entendida como a perda de vínculos com a classe 

que conferia sentido à sua existência e ação, definiu-se naquela conjuntura e as tentativas 

posteriores de superá-la não lograram êxito. Isso explica um dos paradoxos da história do PCB 

no período posterior ao golpe civil-militar de 1964: no decorrer da luta contra a ditadura civil-

militar o partido afirmou-se como protagonista na luta pela democracia política ao mesmo 

tempo em que se distanciou da classe operária e dos camponeses – no ano de 1984, vinte anos 

após o golpe, essa situação era evidente. Esse processo de dissociação levou alguns 
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pesquisadores a afirmarem que a crise orgânica do PCB esteve ligada à opção pelo caminho 

democrático (MOURA, 2005). 

Na verdade, a crise orgânica do PCB foi o movimento de distanciamento do partido 

em relação à classe operária ao mesmo tempo em que foi conquistando espaços e sendo 

incorporado ao âmbito político-institucional durante todo o período de transição da forma 

estatal de domínio do capital sobre o trabalho que ocorreu entre 1974 e 1984. No longo ciclo 

de implementação do capitalismo no Brasil no século XX, as classes dominantes promoveram 

a cisão no interior da classe operária e dos camponeses pela neutralização, destruição ou 

cooptação das organizações político-sociais constituídas pelas classes exploradas para garantir 

seus interesses e preservar sua autonomia e independência de classe. O objetivo era que as 

organizações e instituições criadas no mundo do trabalho não alcançassem o âmbito do Estado, 

de modo a modificar sua composição de classe ou mesmo refunda-lo. Nesse sentido, sempre 

houve a iniciativa e assédio das classes dominantes, por meio do Estado em especial, para 

garantir a subalternidade dos trabalhadores. 

O PCB, fundado em 1922, procurou diferenciar-se, de início, das tendências anarco-

sindicalistas ao colocar a possibilidade de constituição de um poder político da classe operária 

por meio do partido político. Seria o partido um meio de garantir a unidade da classe operária 

diante do poder unificado das classes dominantes no Estado. O centralismo democrático 

adotado desde sua fundação seria a medida interna que refletiria essa preocupação com a 

unidade – por ser uma forma de organização da vontade política que busca suprimir a formação 

de tendências internas que entrem em conflito na disputa pela direção. No entanto, isso não 

impediu que no decorrer da história do PCB se formassem correntes internas que lutassem para 

compor o núcleo dirigente do partido. As lutas de classe que ocorreram no âmbito geral do 

capitalismo brasileiro e seus resultados sempre incidiram no interior do partido – com mais 

força à medida em que seus dirigentes obtinham êxito em inseri-lo como sujeito na correlação 

de forças políticas que disputavam o poder do Estado, como nas conjunturas de 1943 a 1947 e 

de 1958 a 1964. À medida em que o PCB conseguiu ampliar sua esfera de influência sobre 

trabalhadores, camponeses, pequeno burgueses e intelectuais, as divisões, conflitos e 

perspectivas sobre os antagonismos de classes reproduziram-se no interior do partido. 

As tentativas de renovação aqui analisadas são expressivas dessa diversidade político-

ideológica no interior do PCB, apesar da direção do partido buscar a prevalência do centralismo 

na situação de clandestinidade imposta pela ação repressiva do Estado na década de 1970. O 

PLACCONPE, uma tentativa do Comitê Sindical do PCB de retomar a experiência histórica do 

partido na organização e formação da classe operária e de atualizá-la perante as novas condições 
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do capitalismo brasileiro, era o marxismo do PCB em ação. Toda a concepção marxista forjada 

nas décadas anteriores no interior do partido sob influência das diretrizes soviéticas e cuja 

principal inspiração teórica era Lenin, foi mobilizada e desafiada a dar uma resposta sobre como 

organizar a resistência operária na grande fábrica capitalista num contexto de ditadura aberta.   

A outra vertente da renovação em São Paulo seguiu por caminho diferente. Era 

formada em grande parte por jovens intelectuais que assumiram o comando em substituição aos 

que foram exilados ou estavam presos e sua prática política era heterodoxa se comparada às 

práticas tradicionais de direção do PCB. Estes foram militantes e intelectuais que, pelas próprias 

circunstâncias do momento – ausência da direção – privilegiaram e valorizaram a maior 

autonomia nas ações. O espaço de atuação desses renovadores não foi o interior da fábrica, 

onde não tinham vínculos orgânicos, mas na mediação entre a classe operária e outras 

instituições como igreja, sindicatos, universidade e associações profissionais – em última 

instância, o campo de ação dos intelectuais – com a finalidade de capacitá-la para a atuação 

política e a democracia. Nesse sentido, um dos campos que singularizaram historicamente essa 

tendência foi a ação em prol da imprensa sindical, isto é, para dotar os trabalhadores de 

instrumentos necessários à defesa de seus interesses e expressão de suas ideias.  

 

 

I.I O partido político como intérprete da classe na história e o papel dos intelectuais: 

referências teóricas para a abordagem do tema 

 

 

Diante dessas características observadas no PCB, um sujeito político em movimento 

na história a confrontar seus antagonistas – a burguesia, os grandes proprietários de terra, o 

Estado capitalista –, o pesquisador propôs-se a reconstituir seu objeto pela a relação que se 

estabeleceu no período abordado entre intelectuais e partido político na dinâmica da luta de 

classes e da disputa pelo poder do Estado no Brasil.  

Do ponto de vista conceitual, escrever a história de um partido político ou de suas 

tendências internas apresenta um grau de tensão quanto à relação entre os conceitos gerais 

formulados pela literatura especializada e a organização concreta que se pesquisa. Um partido 

político, assim como uma classe social, é constituído por sujeitos empíricos, com vida concreta, 

não por tipos sociológicos abstratos. De suas inter-relações constitui-se uma rede de relações 
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entre dirigentes, intelectuais e base de militantes particular a cada momento histórico onde 

ocorre.  

Dentre as interpretações gerais propostas e largamente utilizadas por pesquisadores da 

área de ciências humanas, encontra-se aquela centrada na relação entre partido político, 

burocracia e capitalismo em democracias de massa. Nesse sentido, os partidos políticos, 

sustentados por máquinas burocráticas, são considerados como organizações voluntárias 

baseadas no recrutamento constante de novos membros e na disputa pela obtenção de votos em 

eleições para cargos públicos ou colégios eleitorais. Nesse enfoque, a relação entre burocracia 

e partido político é decisiva. Conforme a constatação de Weber ao analisar os casos dos EUA, 

Inglaterra e Alemanha: “O poder dos partidos repousa fundamentalmente na eficiência 

organizacional dessas burocracias”. (WEBER, 1985, p. 21). Porém, neste trabalho faz-se a 

crítica a essa abordagem, pois ao mesmo tempo em que identifica na tendência à concentração 

de poder nas mãos da burocracia um aspecto comum a várias esferas de ação social no 

capitalismo – a economia e a empresa capitalista, o Estado moderno e o partido político – a 

concepção weberiana abstrai a relação entre partido e classe social num contexto de luta de 

classes. Este último é o caminho aqui proposto como perspectiva geral, pois permite 

compreender a distinção entre os partidos políticos conforme a classe social a que representam 

e as ideologias que expressam. Este é o campo da história social do partido político. Conforme 

Domenico Losurdo: 

 

É possível traçar uma história social da forma partido. O partido político organizado 

nasce no rastro do movimento de reivindicação de emancipação por parte das classes 

subalternas. Estas é que têm necessidade de uma organização o mais possível 

ramificada e capilar, não as classes que têm à disposição o aparelho estatal e 

governativo e a riqueza, além da influência social que deriva imediatamente de tudo 

isto. Eis por que, durante todo um período histórico, contrapõe-se o partido operário 

ou popular organizado ao partido burguês de opinião (LOSURDO, 2004, p.162-

itálico do autor) 

 

Segundo esta perspectiva, enquanto o partido burguês pode manter-se durante todo um 

período histórico como se aparentemente não representasse uma ideologia específica, um 

partido operário, em contraponto, necessita internamente de um grau maior de coesão 

ideológica e organizativa. “Um partido deste tipo constitui um forte centro de autônoma 

produção espiritual” (LOSURDO, 2004, p. 162). As classes subalternas, na visão de Losurdo, 

devem se esforçar por organizar-se e elaborar uma cultura política autônoma, constituir seu 

próprio grupo de intelectuais.  
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Essa interpretação de Losurdo é inspirada naquela realizada por Antonio Gramsci, para 

quem o partido político ligado à classe operária e seus aliados deve romper com a ideologia 

tradicional, sem o que a “força nova não poderia adquirir consciência de sua própria 

personalidade independente” (GRAMSCI, 2002, p. 58). Esse partido encontra-se num 

confronto permanente com as classes dominantes, que sempre têm a iniciativa sobre os 

subalternos e procuram romper com a tentativa de iniciativa autônoma – de modo coercitivo ou 

pela tentativa de cooptação.  

Nesse sentido, a interpretação gramsciana caracteriza-se por buscar os nexos entre a 

classe e o partido, tendo em vista sua preocupação com a conjugação do movimento da classe 

com o do partido político para o estabelecimento de um contra poder àquele das classes 

dominantes – movimento que culmina com o processo em que a classe se faz partido. Nesse 

sentido, o partido político é parte do que Gramsci (2002, p.73) conceitua como as 

superestruturas da sociedade civil, o “sistema das trincheiras na guerra moderna”. O partido 

político seria um dos organismos que atuam na mediação entre sociedade política (o aparelho 

coercitivo do Estado e suas instituições) e sociedade civil (as organizações privadas de 

hegemonia). Como referência geral, essa divisão é bastante sugestiva, mas deve ser confrontada 

com a realidade histórica concreta na situação observada.  

Voltando-se para o caso brasileiro, a abordagem proposta pelo historiador Lincoln 

Secco sobre o Partido dos Trabalhadores (PT) constitui um exemplo de história social de um 

partido político, isto é, a sua constituição a partir de suas bases – como os operários, 

sindicalistas e católicos: 

 

Socialmente, a base mais importante do PT depois dos operários de empresas 

multinacionais e do sindicalismo de funcionários públicos foi, seguramente, a Igreja 

Católica. Sua influência popular era extensa através das Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs) que se multiplicaram nos anos setenta por causa da repressão sobre 

outras organizações populares (em 1974, o número de CEBs era de 40 000). Em Viana 

(ES), por exemplo, cidade da Grande Vitória, o PT foi obra das CEBs (SECCO, 2011, 

p.44-45). 

 

Em seu ensaio de interpretação, o autor também se inspira numa abordagem 

gramsciana do partido político da classe operária frente a ação desagregadora das classes 

dominantes no país1. O importante neste caso não é apenas a identificação das bases sociais do 

                                                 
1 Conforme a advertência do autor, trata-se de um ensaio, mas a perspectiva gramsciana está presente: “Embora 

eu tenha compulsado vasta documentação primária e bibliográfica memorialística e acadêmica, deixei de lado 

muitas fontes. Certamente, o pesquisador acadêmico sentirá falta de uma análise mais profunda das administrações 

petistas, incluindo a federal. É que preferi um ensaio de interpretação da nossa história recente centrada na 

dinâmica interna do partido. Ou da luta de classes no Brasil através do PT, cuja força centrípeta crescia com aquelas 
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partido, mas de como elas incidem e concorrem para a própria formulação política e definição 

do programa de ação do partido: 

 

Se alguns agrupamentos recusaram o PT, como o PCB, MR-8 e PC do B, alguns 

grupos de extrema-esquerda preferiam inserir seus militantes, em regra geral 

provenientes do meio estudantil e do funcionalismo público, para influenciar as 

assembleias do sindicato dos metalúrgicos, algo que se tornou prática habitual, sendo 

que alguns deles foram “proletarizados” e, depois, se tornaram sindicalistas, embora 

tivessem desde cedo sua origem reconhecida pelos dirigentes operários. Um local de 

intervenção era o curso de Madureza do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo 

do Campo e Diadema. Quando Lula descobriu que aquilo era um aparelho da 

esquerda, resolveu fechá-lo. A importância dos marxistas no PT sempre foi maior na 

disputa interna do que na externa (especialmente quando esta disputa se reduzia às 

eleições). Isto faz sentido, pois os marxistas buscavam um partido dirigente de 

sindicatos e movimentos sociais e não uma agremiação meramente eleitoral. Assim, 

a CEBs e o novo sindicalismo foram os dois vetores sociais mais significativos da 

formação do PT. E isto explica muito das imprecisões conceituais futuras com a qual 

a direção partidária interpretou em diferentes conjunturas o seu “socialismo” 

(SECCO, 2011, p. 48-49).  

 

No caso, cabe verificar em cada situação concreta, como ocorreu a relação entre os 

militantes de base e a direção partidária, no sentido de identificar como ocorreu a produção da 

vontade política do partido, de seu programa e de sua atuação diante de uma determinada 

correlação de forças, ou seja, de perceber as possibilidades de desenvolvimento da democracia 

interna ao partido. Segundo a perspectiva aqui assumida, a história do partido feita por suas 

bases é crucial para a formação de sua identidade política. Essa perspectiva de análise permite 

identificar se há o encontro entre o movimento da classe por sua formação e emancipação 

político-econômica e o do partido político que luta por esse objetivo.  

A dificuldade adicional para esse tipo de abordagem é que o movimento da classe 

operária e demais segmentos ligados ao mundo do trabalho tende a ficar oculto sob os muros 

da fábrica, da grande propriedade de terra ou dos espaços urbanos onde habitam aqueles que 

vivem da venda de sua força de trabalho. O que se passa no cotidiano do mundo do trabalho 

permanece em estado latente, antes de vir à tona. É como um leito subterrâneo que assim 

permanece antes de, mais à frente, emergir com força na superfície.  

A história de Euclides, trabalhador da construção civil, ilustra esse aspecto. Euclides 

teve em suas mãos o livro O que é Maximismo ou Bolchevismo, escrito pelos operários 

anarquistas Hélio Negro e Edgar Leuenroth e lançado em 1º de maio de 1919. Este livro contém 

o primeiro cálculo conhecido sobre qual deveria ser o valor de um salário mínimo para um 

                                                 
lutas. Por outro lado, a força centrífuga do capital se opõe à tentativa do partido superar a fragmentação das classes 

subalternas. Dessa dialética alimenta-se a narrativa de sua formação”. (SECCO, 2011, p.23) 
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trabalhador no Brasil. Isto foi feito a partir de uma pesquisa realizada pelos próprios operários, 

Negro e Leuenroth, a partir do levantamento que fizeram durantes as greves operárias em São 

Paulo sobre qual era valor mínimo necessário para sustentar uma família operária composta por 

quatro pessoas e que gastasse apenas o estritamente necessário para sua sobrevivência. O 

esforço de Euclides para preservar esse livro foi exemplar: 

 

Euclides, um velho militante operário da construção civil de São Caetano do Sul, 

comprou o livrinho exatamente nas comemorações do Dia Trabalhador, em 1919, e o 

tinha guardado como um bíblia, uma verdadeira relíquia. Fez de tudo para que a 

polícia do Estado Novo – ditadura que durou de 37 a 45 – não pusesse as mãos nesse 

material. Antes de morrer, em 61, pediu a seu filho que encontrasse Newton Cândido, 

jovem líder sindicalista do ABC, e lhe entregasse o livro como a coisa mais preciosa 

que possuía. Newton, criador da Unidade Sindical da Borda do Canto, produtor do 

programa de rádio A Voz do Trabalhador (de 61 a 64), caiu na clandestinidade em 64 

e ali ficou até 75, quando foi preso pelo Exército. Depois de quatro anos de cadeia, 

foi libertado com a Anistia, em 79. Metalúrgico da Metal Leve até o último dia 25 de 

abril, quando se aposentou, Newton Cândido protegeu essa raridade contra o 

desaparecimento ou a destruição (o que aconteceria se ele fosse encontrado). E, agora, 

ofertou esse livro para o Sol e Alegria divulgar (SOL e ALEGRIA, 1991, p.6) 
 

Ainda que individualizada, a defesa do livro por Euclides liga-se à defesa da autonomia 

cultural e intelectual dos trabalhadores e da luta para preservá-la diante da ação repressiva e 

desagregadora das classes dominantes para poder legá-la às próximas gerações. Simboliza sua 

consciência de classe. Se o movimento do partido político coincide e dá expressão coletiva à 

essa ação, pode representar o movimento da classe para constituir-se em um novo poder estatal. 

Essa foi uma possibilidade histórica. Também há os exemplos em que a classe operária recusou 

esse caminho e buscou a autogestão da produção e de sua cultura – como nos exemplos 

históricos dos conselhos de fábrica.  

Para produzir a história de um partido político que assumiu o projeto histórico da 

revolução socialista é necessário rastrear o movimento de base a fim de verificar as formas de 

intersecção entre classe e partido político que foram realizadas e os caminhos que assumiram – 

formação, ainda que tênue, de um poder político da classe operária ou, ao contrário, o partido 

como agente de contenção da luta de classes e de integração dos trabalhadores aos circuitos de 

reprodução e exploração da força de trabalho sob a lei do valor.  

 Esse foi um dos objetivos perseguidos nesta pesquisa para evitar a realização de uma 

história do PCB apenas pela perspectiva de seus dirigentes ou intelectuais, embora esse último 

aspecto também esteja nela presente. Com relação às bases sociais do PCB, durante o processo 

de investigação este pesquisador deparou-se com dados em inquéritos criminais que – 

devidamente expurgados da ideologia anticomunista expressa pelos agentes dos aparelhos de 
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repressão que os escreveram – permitem identificar uma base de sustentação do partido com 

capilaridade no mundo do trabalho. 

É o caso do papel desempenhado por inúmeros militantes desconhecidos pela história por 

não terem sido militantes ou dirigentes políticos publicamente reconhecidos, mas que 

cumpriram um papel decisivo para a sustentação material do PCB por meio da arrecadação de 

dinheiro para a Voz Operária. No exercício desse papel, esses militantes valeram-se em larga 

escala das práticas populares para arrecadação de fundos, como a realização de rifas e vendas 

de relógios russos. Veja o processo a seguir, intitulado “Esclarecimentos sobre Subversivos”, 

da 2ª Seção do II Exército, de 19 de outubro de 1970: 

 

O 2º TN PM José Lopes que escoltou os presos a esta sede informa o seguinte: 1- 

ROSARIA AMADO ANDRADE (“Julia”), tem um ponto na Rua Oriente com Maria 

Marcolina às 11 00 horas de 20 Out 70, ponto de ROSARIA com um tal de 

“EDGARD”. 2- “EDGARD” segundo ROSARIA é o elemento que traz a “Voz 

Operária” do Rio de Janeiro. 3- Para o ponto de amanhã, dia 20 Out 70, “EDGARD” 

trará orientação política do Partido, uma vez que a edição de Outubro já foi entregue 

e apreendida. 4- Descrição de “EDGARD”: magro, alto, moreno, às vezes se apresenta 

de óculos e chapéu, tem cêrca de 40 a 45 anos de idade. 5- EVARISTO também 

conhece o EDGARD por que é elemento que ao receber a Voz Operária em São Paulo 

distribui na Zona Leste (para o ponto de amanhã, EVARISTO nada tem a ver). 6- 

ROSARIA: Seu marido JONOS FACIO FANCICANE [...] também conhecido como 

“JOSÉ ANTONIO”, com a prisão da esposa, fugiu. [...] JONOS é contador da firma 

Baxmann, à Av Thomaz Edson 278, sendo proprietário um tal de LUIZ OSCAR, que 

nada tem com a organização e já se prontificou a colaborar. (DEOPS, 30C-1-20072). 

 

A rua onde ocorreria o encontro entre Rosaria e Edgar localiza-se no bairro do Brás, um 

antigo bairro operário da cidade de São Paulo. O referido Edgard poderia ser na verdade Glauco 

da Rocha Frota, um importante militante carioca do PCB à época e que atuou tanto no Rio de 

Janeiro quanto em São Paulo entre fim dos anos sessenta e início dos anos setenta. Foi um dos 

primeiros a valer-se de Gramsci para intervenções políticas pelo PCB. A seguir, o relatório traça 

um perfil de Jonos e relaciona alguns de seus familiares, onde estariam seus filhos, os quais, 

segundo o autor do inquérito, provavelmente seriam visitados por Jonos, descrito como “um 

elemento muito sentimentalista” (DEOPS, 30C-1-20072). A seguir são indicadas as atividades 

de Jonos, seguidor da linha “moscovita” e de alguns de seus contatos para atividades partidárias: 

 

JONOS também rodava matéria para o Sindicato dos Têxteis de São Paulo para esse 

serviço. JONOS contara com o auxílio de um dos diretores daquele sindicato. A 

matéria acima era preparada pelo referido diretor, que se desconhece o nome. Sabe-

se que tal matéria, selecionada com os sindicados, seguia a linha chinesa, diferente da 

adotada por JONOS, uma vez que em tal matéria, pregava-se uma ação violenta, e, 

JONOS adota a teoria moscovita. 7- Outras ligações: JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA, 

é funcionário da metalúrgica IMER [...]. MARCELINO, é funcionário da metalúrgica 

AROUCA [...]. Tem muito material em sua casa, que fica próxima a metalúrgica e é 

um elemento bastante conhecido no bairro, (Vila Formosa) por ser antigo morador. 
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OSWALDO QUINTINO, fiscal da feira livre da Prefeitura, Administração Regional 

da Moóca, é velho militante do PC; vem pagando as mensalidades embora não 

participe das reuniões. É um elemento corrupto em suas funções. 8- BALBINO, é 

tesoureiro da Base de Vila Formosa [...]. QUINTINO não é bem visto no Partido, 

devido sua atividade ilícita como fiscal de feira livre. CHICO, baixo, gordo, moreno, 

com mais ou menos 40/45 anos, de idade, jornaleiro com banca na Av Guilherme 

Cotching, próximo à igreja da Candelaria [...]. Chico, recebe 25 exemplares da Voz 

Operária, os quais são distribuídos a elementos da Vila Maria. (DEOPS, 30C-1-

20071). 

 

Sem levar em conta a desqualificação moral reservada à Oswaldo Quintino e feita sem 

qualquer menção a algum fato concreto que a justificasse, o relatório traça um perfil da rede de 

relações formadas por operários e pequenos comerciantes em bairros à época, com perfil 

majoritariamente proletário. Constituíam uma base de trabalhadores que davam sustentação ao 

partido e cujas relações tinham por fio condutor a distribuição de jornais e arrecadação de 

fundos para o PCB. As dificuldades financeiras do partido e as soluções dadas por esses 

militantes também é mencionada: 

 

O PCB se acha sem dinheiro, seus adeptos estão fazendo campanha de levantamento 

de fundos através [de] rifas de relógios russos, conforme alguns apreendidos e 

recolhidos na Base (meia dúzia), todos fornecidos por JONOS, “JOSÉ ANTONIO”. 

As rifas são distribuídas por EDGARD, que entrega ao EVARISTO, quem faz a 

distribuição aos tesoureiros da base. (DEOPS, 30C-1-20071). 

 

Esses são aspectos ainda pouco abordados pela bibliografia especializada, mas que 

permitem compreender a sobrevivência do PCB nos anos em que atuou clandestinamente e os 

vínculos que conseguiu preservar com os trabalhadores apesar da desestruturação do partido 

provocada pela ação repressiva do Estado e pelos rachas decorrentes das disputas internas. No 

caso especial desse partido, a ênfase de alguns autores em apontar os laços com os soviéticos 

suprimiu esse aspecto2.  

Relacionada à temática do partido político neste trabalho, encontra-se a dos 

intelectuais, dada a importância histórica que tiveram para o PCB no sentido de operarem a 

articulação do partido com a classe social a que se vincula e desta com a política geral do país. 

Nesse sentido, temos por referência o conceito ampliado de intelectual, que não deve ser restrito 

à figura dos grandes pensadores, filósofos, cientistas e artistas. Karl Mannheim em Ideologia e 

                                                 
2 GASPARI (2014) menciona a contribuição de cerca de 200 mil dólares provenientes da União Soviética para o 

PCB. O fato é que nos relatórios dos arquivos do DEOPS/SP pode-se mapear uma rede de indiciados por ligações 

com venda e distribuição da Voz Operária e outros meios de levantamento de verbas para o partido – que mostram 

como a sustentação material do partido era garantida pelo esforço de seus militantes – nas páginas da Voz Operária 

são constantes os pedidos para a colaboração dos militantes com o “Mês Nacional de Finanças, inclusive com 

publicações de cartas escritas de próprio punho por Luiz Carlos Prestes requisitando ao membros do partido o 

empenho para a arrecadação de fundos.  
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Utopia apresenta uma concepção restrita de intelectual, delimitada aos responsáveis pela 

elaboração das ideologias – pensadores e profissionais. A perspectiva de Gramsci era distinta, 

conforme uma carta em que ele expunha as razões de seu interesse pela temática dos 

intelectuais:  

 

O projeto de estudo que fiz sobre os intelectuais é muito amplo e, na verdade, não 

acredito que existam na Itália livros sobre esse tema. Existe, por certo, muito material 

erudito, mas disperso num número infinito de revistas e arquivos históricos locais. Por 

outro lado, eu amplio muito a noção de intelectual e não me limito à noção corrente, 

que se refere aos grandes intelectuais. Este estudo também leva a certas determinações 

do conceito de Estado, que, habitualmente, é entendido como sociedade política (ou 

ditadura, ou aparelho coercivo, para moldar a massa popular segundo o tipo de 

produção e a economia de um dado momento), e não como um equilíbrio da sociedade 

política com a sociedade civil (ou hegemonia de um grupo social sobre toda a 

sociedade nacional exercida através das organizações ditas privadas, como a igreja, 

os sindicatos, as escolas, etc.), e é especialmente na sociedade civil que operam os 

intelectuais (Ben. Croce, por exemplo, é uma espécie de papa laico e é um instrumento 

muito eficaz de hegemonia, ainda que vez por outra possa divergir deste ou daquele 

governo, etc.). (GRAMSCI, 2005, p. 84). 

 

O tema dos intelectuais e sua importância na luta de classes liga-se à própria dinâmica 

do capitalismo do século XX e à maior complexidade da divisão do trabalho no processo 

produtivo e à ampliação das superestruturas da sociedade civil. Nesse sentido, o sociólogo 

estadunidense Wright Mills (1976) identificou a categoria dos intelectuais à nova classe média, 

os chamados “colarinhos brancos”: gerentes, supervisores de produção, profissionais liberais 

assalariados, bancários, etc. Essa nova classe média constituiria uma classe em expansão que 

passaria a desempenhar um dos papeis políticos e econômicos de maior relevância no 

capitalismo do século XX.  

Esse aspecto é importante para o tema desta pesquisa. Uma das características do PCB ao 

longo de sua história foi a preocupação com a formação de seus quadros. O PCB não 

simplesmente incorporou intelectuais já formados às suas fileiras, mas procurou ele mesmo 

elaborar seus intelectuais e formar política e intelectualmente seus militantes e dirigentes, caso 

dos Cursos Stalin dos anos 50 e dos manuais como o ABC do PCB, difundido para os militantes 

do partido a partir de 1969. 

Historicamente, a relação entre os intelectuais e os dirigentes do PCB foi marcada por 

momentos de aproximação e também de forte tensão, como a que ocorreu entre os intelectuais 

que por sua persuasão “dominavam a discussão” (SANTOS, 1997) nas reuniões partidárias e 

os militantes da área sindical3. No entanto, a partir da Declaração de Março de 58 a questão 

                                                 
3Essa tensão se expressa pela visão de Geraldo Rodrigues dos Santos, que em suas memórias – organizadas por 

Lincoln Penna – dedica um capítulo específico ao tema dos intelectuais, com o título “O poder dos intelectuais”: 
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dos intelectuais e de como incorporá-los ao partido ganhou maior relevância na reflexão e 

proposição política de alguns dos principais dirigentes do partido: Giocondo Dias, membro da 

comissão responsável pela frente de trabalho junto às organizações de massa de intelectuais, 

incorporou explicitamente a proposição de Wright Mills4 e a relacionou com as diretrizes do 

VI Congresso do PCB de 1967: 

 

Hoje se apresentam de um modo novo muitas questões no trabalho com a 

intelectualidade, principalmente com a parte que, junto com a classe operária, está 

ocupada na indústria e é explorada cada vez mais. Difundem-se mais e mais as 

profissões que exigem trabalho mental. A intelectualidade técnico-engenharia [sic] 

dos países capitalistas hoje se forma não só com representantes da burguesia, mas 

também das camadas médias e, em particular, com representantes dos trabalhadores. 

Tudo isso muda num grau considerável a atitude da intelectualidade para com o 

regime capitalista e aproxima seus interesses aos da classe operária.  

A Resolução Política aprovada pelo VI Congresso do nosso Partido formulou o 

encaminhamento do problema das novas camadas médias (VOZ OPERÁRIA, jan. 

1970, p.5).  

 

A implicação política desta análise era a dos intelectuais como categoria em disputa e 

a ênfase nas classes médias como aliadas fundamentais da classe operária – não mais os 

camponeses5. Posteriormente, numa linha de argumentação semelhante, David Capistrano da 

Costa Filho, dirigente do PCB em São Paulo, afirmou que com relação aos intelectuais, devia-

se “disputar com a burguesia, os técnicos e intelectuais especializados no mundo do trabalho, 

                                                 
“Meu primeiro contato com a figura de um intelectual ocorreu quando, ainda em Santos, recebíamos a assistência 

política de Armênio Guedes. A exemplo de Mário Alves, Armênio era um quadro com todas as possibilidades de 

se tornar um profissional das ideias no Brasil. Pude, com o tempo, conhece-lo melhor e admirar a facilidade com 

que desmontava as difíceis e complicadas análises de conjuntura. Contundo, o primeiro contato foi meio frustrante. 

Tínhamos feito no porto de Santos uma aliança política com os trabalhistas, certo estávamos de que cumpríamos 

tão-somente as orientações partidárias. Eis que o nosso assistente, contestou-a através de argumentos pouco 

convincentes para nós, mas embasado em termos altamente sofisticados, o que nos fez recuar. Afinal, quem de nós 

iria contestar o brilhantismo das alegações de um dirigente que nos parecia, além de tudo, culto e seguro de suas 

análises? É bem verdade que os resultados foram desastrosos, porque a massa desejava a nossa aproximação com 

os companheiros trabalhistas, no sentido de uma unidade de ação que nos parecia correta. Na prática, levávamos 

a política que achávamos correta, fingindo às vezes acatar as determinações. Todavia, essa atitude não tinha outro 

sentido senão o de fazermos o que determinava a realidade a qual era ignorada pelo nosso prezado assistente” 

(SANTOS, 1997, p.112). 
4 No artigo publicado sob o pseudônimo José Neves, ele afirma: “No período da crise geral do capitalismo, não é 

casual que o crescimento do papel da intelectualidade haja coincidido com a moderna revolução técnico-científica. 

O tipo intelectual do século XIX e das três primeiras décadas do século XX – o advogado, o médico particular, o 

jornalista e o artífice – vai sendo relegado cada vez mais a um segundo plano pelo engenheiro, o técnico, o gerente 

e o funcionário do Estado. Surgiu o problema das chamadas novas camadas médias” (VOZ OPERÁRIA, jan. 

1970, p.5).  
5Sobre essa conclusão de Dias, seu biógrafo constatou essa mudança proposta por Dias: “Aprofundando-se na 

análise da classe média brasileira, concluiu que a aliança fundamental da classe operária, naquele momento 

histórico, só se viabilizaria com esse segmento social, e não com os camponeses, como até então se colocava no 

âmbito do Partido. Analisando, ao mesmo tempo, as características do Estado brasileiro e suas relações com o 

proletariado, desde a colonização portuguesa, atentou para a inviabilidade do conceito de Estado como Comitê 

Executivo da burguesia” (FALCÃO, 1993, p. 247).  
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aprendendo a utilizar seus conhecimentos específicos e estimulando a aversão de boa parte da 

intelectualidade contra o capitalismo” (VOZ DA UNIDADE, 14 a 20 de nov. 1980, p.11).  

Neste caso, os intelectuais são cada vez mais considerados figuras chave na disputa 

pela hegemonia com a burguesia e o capital e para a configuração do poder político da classe 

operária. Segundo a perspectiva da direção do PCB nos anos 70, os intelectuais constituiriam o 

elemento catalisador da classe operária, com o papel de organiza-las e estabelecer os vínculos 

entre o partido e a classe.  

 

 

I.II Fontes da pesquisa   

 

 

Para a reconstituição do PCB como realidade histórica, além da consulta e análise 

crítica da bibliografia especializada sobre o tema, a pesquisa privilegiou três fontes de pesquisa 

história como base de dados para a produção historiográfica. Os jornais (imprensa partidária) e 

os documentos produzidos pelo partido, especialmente os primeiros. Os arquivos públicos, 

como o do CEDEM e o Arquivo Público do Estado de São Paulo. O primeiro como fonte para 

os documentos produzidos pela esquerda e o segundo a fim de buscar informações sobre o 

cotidiano dos militantes do partido que foram rastreados pelos serviços de inteligência do 

Estado. Por fim, a memória dos militantes. Cada um desses ofereceu um desafio especial.  

 

I.II.I A imprensa partidária: o jornal Voz Operária 

 

Durante a pesquisa, constatou-se que as tendências internas e correntes intelectuais 

etc, têm por trás de si uma materialidade, um conjunto de relações sociais, econômicas que lhe 

dão sustentação. O partido político se organiza em função da produção de sua mercadoria 

fundamental: o jornal – também podem ser incluídas as revistas que produziu para a divulgação 

de sua própria plataforma teórico-política. Há toda uma estrutura que envolve desde a gráfica 

do partido até a venda do jornal para arrecadação de fundos necessárias à continuidade das 

atividades do partido.  

A esse respeito o ex-militante do PCB e da Ação de Libertação Nacional (ALN), José 

Luiz Del Roio, faz uma observação interessante sobre a Voz Operária: 



24 

 

 

É fundamental para um partido comunista ter o seu jornal. Não importa nada. O jornal 

tem que existir. Isso nasce desde Lenin. Quando Lenin em 1903, me corrija, fez o 

Iskra, [havia essa concepção de que se] tem que fazer o jornal. O partido comunista, 

está na desgraça, morreu todo mundo, mas tem que ter o jornal. Porque se não tiver o 

jornal, não tem partido. Até porque aglutina pessoas. É uma forma de se dizer que está 

vivo. Como é que você vai dizer que está vivo? [...] Ele [o jornal Voz Operária] era 

produzido no Rio de Janeiro numa gráfica em que se entrava por umas portas 

clandestinas, pelo telhado. Então exteriormente, vendo, não se sabia. Teoricamente 

quem faz esse trabalho são sempre muito poucas pessoas. O maior segredo do partido 

é a sua gráfica. Esse é o maior segredo. Talvez nas organizações de luta armada fosse 

um pouco diferente, o maior segredo é onde estão depositadas as armas. Mas para um 

partido comunista clássico é o seu jornal. Esse é o grande segredo (DEL ROIO, 2011).  

 

O contraponto por ele feito entre as organizações armadas e o partido comunista expõe 

as duas distintas formas de enfrentamento do poder vigente: pela força (armas) ou pela força 

das ideias (jornais e revistas), daí a importância do jornal para o partido. Na história das 

organizações políticas de esquerda do período da ditadura civil-militar não houve rígida 

distinção entre as duas práticas: as organizações armadas no país tinham sua impressa, 

produziram jornais e revistas teóricas, assim como o PCB em momentos históricos anteriores 

ao golpe militar havia feito uso das armas para o enfrentamento do Estado e das classes 

dominantes, como em 1935. Mas, de fato, a gráfica e, portanto, a produção de um jornal, era 

um elemento fundamental para o PCB, pois era por meio dele que seriam dadas as diretrizes 

político-partidárias ao conjunto da militância, ou seja, desde as formas de organização interna 

do partido até a linha geral de ação frente o regime.  

Na análise do jornal, levou-se em conta dois aspectos fundamentais, portanto: o seu lado 

visível, após sua impressão e quando já circula entre seus militantes; e o conjunto de relações 

que o sustenta e o mantém, seu aspecto “invisível”, ao menos diante dos agentes dos aparelhos 

de coerção. No jornal impresso, tem-se sobretudo expressa a visão da direção do partido, de 

seus principais dirigentes e intelectuais. As interpretações sobre a realidade política e 

econômica, a atuação do partido, suas posições em relação ao movimento operário e etc. Nesse 

caso, pode se verificar ali o grau de unidade ou não da direção do partido à medida que são 

levantados os conteúdos dos artigos publicados. Esse era o caso, por exemplo, dos artigos 

publicados na Voz Operária entre 1968, após o VI Congresso, e 1975, até o desmantelamento 

da principal gráfica do partido pelos aparelhos de repressão política. Outra será a situação 

depois de 1976, quando se verifica um conflito entre as posições daqueles ligados a Prestes ou 

a Armênio Guedes.  

Com relação ao aspecto “invisível”, este constitui aquele que melhor oferece uma visão 

sobre o grau de penetração do partido na sociedade, em suas instituições e nas classes sociais. 
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Os inúmeros processos que constam nos arquivos do DEOPS/SP e que envolvem o jornal Voz 

Operária permitem reconstituir a cadeia de relações que ia da direção do partido ao militante 

que distribui o jornal para outros correligionários ou simpatizantes. Isso porque um dos dados 

utilizados pelos aparelhos de repressão do Estado para incriminar um militante político era a 

indicação no inquérito da posse de algum material considerado subversivo, como livros de 

conteúdo marxista ou jornais e revistas de organizações e partidos de oposição ao regime.  

 

 

I.II.II Arquivos Públicos:  luta de classes, memória e história 

 

 

Os principais arquivos públicos consultados foram o Centro de Documentação e 

Memória da Unesp (CEDEM) e o Arquivo Público do Estado de São Paulo, em especial aqueles 

que constituem o acervo do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo 

(DEOPS/SP). O primeiro, espaço de preservação da memória das lutas sociais no Brasil, foi 

uma importante fonte para a pesquisa de jornais do PCB e de movimentos e partidos de esquerda 

em geral. O segundo, testemunho da ação dos aparelhos de coerção do Estado sobre seus 

opositores, foi a fonte de pesquisa do PCB e da esquerda “pela direita”, isto é, pelos que 

investigaram e buscaram incriminar aqueles a quem consideravam “subversivos”.  

O CEDEM constitui um exemplo importante de preservação da memória pela perspectiva 

da esquerda política diante da ação repressiva do Estado. Num texto em que retoma sua relação 

com o antigo secretário-geral do partido, Astrojildo Pereira, o historiador Nelson Werneck 

Sodré ilustra a repressão do Estado aos intelectuais de esquerda e a tentativa dos agentes da 

polícia de eliminar os documentos que relatavam a história do partido e do movimento operário: 

 

Vitorioso o golpe [de 1964], os intelectuais passaram a ser procurados como 

subversivos, como criminosos vulgares, que era preciso destruir. Astrojildo Pereira 

foi uma das vítimas do arbítrio desencadeado na época. Figurinha sinistra, que se dizia 

militar, invadiu-lhe a casa, depredando-a e carregando boa parte de seu precioso 

arquivo, destruindo outra parte e deixando a ameaça de que voltaria para fazer pior se 

ele não se apresentasse. [...] Para nós, tratava-se de salvar o arquivo de Astrojildo 

Pereira, a maior fonte provavelmente para a história do PCB, de que fora fundador e 

secretário-geral. Já eram muito difíceis as condições para isso. Agravando-se o estado 

de saúde de Inês [esposa de A.P.] e tendo ela de ser levada para São Paulo, tais 

condições mais se tornaram difíceis. O beleguim depredara boa parte do material 

recolhido a grandes caixas de papelão e constituído em grande parte de recortes de 

jornais e de documentos de partido. Até que alguns companheiros conseguiram retirar 

da casa a parte do arquivo que as irmãs de Inês Dias ali haviam deixado, depois de 
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terem vendido a biblioteca. Astrojildo Pereira escolhera para seus testamenteiros a 

Carlos Ribeiro e a Valério Konder. Eles não tiveram condições para desempenhar a 

tarefa. O arquivo foi, depois, em parte, vítima de novo ataque policial, em outro local. 

Apesar de tudo, dele se salvaram peças importantes, hoje recolhidas ao Arquivo de 

Milão onde estão as fontes fundamentais para a história do movimento operário 

brasileiro e do PCB (SODRÉ, 1984, p. 82-83).  

 

A documentação fragmentada que restou às gerações que não viveram esse período 

são um testemunho de uma política de Estado, recorrente no século XX, destinada a eliminar 

os comunistas da história e da memória6. Em contrapartida, o conjunto de ações realizadas em 

âmbito nacional e internacional para a preservação da história do movimento operário no país 

por militantes de distintas tendências políticas expressam a resistência à política de genocídio 

político-cultural do Estado capitalista brasileiro. A luta de classes também incide sobre a 

memória histórica. No caso mencionado por Nelson Werneck Sodré, o destino dos arquivos de 

Astrojildo Pereira que foram salvos da ação do “belenguim” foi a Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli, na cidade de Milão, Itália. Essa tarefa contou com a participação de militantes e 

intelectuais que se encontravam no Brasil e no exílio, como Marly Vianna e Dora Henrique da 

Costa. 

Com relação ao DEOPS/SP, tem-se a situação inversa. Sua criação data do ano de 

1924, quando seu nome era Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS). O novo nome – 

DEOPS – é de 1975, o qual persistiu até sua extinção. Sua importância histórica deve-se à 

riqueza de informações sobre a esquerda no Brasil pela perspectiva do Estado e dos agentes de 

seus aparelhos de coerção com a finalidade de constituir um acervo com dados para o 

conhecimento de seus opositores, assim como para reprimi-los e produzir provas que os 

incriminassem. 

Numa carta escrita para os membros do Comitê Central do PCB que estavam no exílio, 

um dirigente do PCB que vivenciou o período de maior repressão ao partido, que ocorreu entre 

1974 e 1976, chamou a atenção para a possibilidade de ampliação de uma base de dados sobre 

toda a estrutura do partido, mencionado na carta como empresa: 

 

Acompanhando os fatos, pelo menos desde o início de 75, acredito que a repressão 

possui hoje um acervo de conhecimentos sobre a estrutura e funcionamento da 

                                                 
6 Moisés Vinhas (1982, p.1) também menciona a depredação do seu arquivo pessoal: “O Partidão – a luta por um 

partido de massas abrange os primeiros cinquenta e dois anos de existência do PCB, e tem como fontes a memória 

do autor, militante há 47 anos e membro do Comitê Central desde 1946, os depoimentos de companheiros de luta 

e a leitura da bibliografia existente. É possível que lacunas e erros, em número maior do que o desejável, sejam 

apontados pelos leitores: a memória às vezes nos trai, e os documentos sobre a vida do PCB – ilegalizado em 57 

de seus 60 anos de vida – nem sempre foram conservados. O autor tinha, em 1964, uma biblioteca de mais de 

cinco mil volumes, e numerosos documentos arquivados. Os que invadiram sua casa levaram tudo, e nada 

devolveram até hoje...”.  
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Empresa, insuperável em qualquer outra época de nossa história. Indico como 

possibilidade que, após coleta e selecionamento do imenso material, a repressão esteja 

agora trabalhando à base de pastas onde são agrupados os nomes a serem atingidos. 

Estes agrupamentos podem ser de diversos tipos: a) mencionados por um ou mais 

militantes; b) pertencentes a uma mesma categoria profissional, a uma direção, a um 

Estado etc; c) vinculados a tais ou quais personalidades, políticos ou dirigentes; d) 

mistas. Com estas “pastas”, a oportunidade da ação repressiva passa a ser 

eminentemente política, dependendo, obviamente do grau das contradições existentes 

entre str [sistema terrorista-repressivo] e o governo, de um lado, e de outro, do 

sentimento oposicionista, das possibilidades do MDB, do surgimento de lutas 

reivindicatórias etc (VARGAS NETTO, 14 jun. 1976) 

 

As suspeitas tinham fundamento. Boa parte do material pesquisado encontra-se nas 

pastas das famílias 30 e 50 do Arquivo do DEOPS/SP. De acordo com a pesquisa feita pela 

historiadora Maria Aparecida de Aquino, nos arquivos do DEOPS/SP, a família 30, mais antiga, 

contém dados coletados a partir da investigação de “suspeitos” de atividades comunistas, 

socialistas e anarquistas. A família 50 é a que contém maior número de documentações entre 

todas as famílias (10 a 50), com 5.121 pastas num universo de 9.626. Sendo, por essa razão, a 

de mais difícil definição. Há vários temas nesta família, mas todos vinculados à Doutrina de 

Segurança Nacional constituída pela Escola Superior de Guerra (ESG) (AQUINO, 2002). 

Nesse sentido, o procedimento adotado em relação aos arquivos do DEOPS/SP foi o 

de não utilizá-los como mera fonte de dados empíricos sobre militantes, personalidades públicas 

e organizações políticas perseguidas pelo Estado, mas também como fonte histórica para a 

análise das concepções político-ideológicas que se faziam presentes naqueles que exerciam o 

poder político-coercitivo sobre intelectuais, partidos, movimentos e demais organizações da 

sociedade civil. De acordo com essa leitura, os arquivos do DEOPS/SP também constituem a 

memória da luta de classes no país, ainda que sob um ângulo diferente em relação ao que 

representa o CEDEM. 

 

 

I.II.III Entrevistas com militantes do PCB 

 

 

Outra importante fonte para a pesquisa histórica sobre o PCB foram as entrevistas com 

militantes e dirigentes do partido nos períodos históricos abordados. Em contraponto aos dados 

“congelados” encontrados nos arquivos públicos, as entrevistas permitem a melhor apreensão 

da dinâmica das relações humanas no interior do partido. A memória daqueles que atuaram pelo 
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PCB permite a reconstituição de trajetórias singulares que ajudam a recompor para o plano da 

análise, o conjunto das relações que conferiam ao partido a condição de um organismo vivo e 

em movimento na realidade. 

Porém, as entrevistas não foram tomadas como simples fontes de dados e informações 

factuais. Elas são marcadas pelo vai-e-vem da memória e tecidas por uma interpretação sobre 

o que ocorreu a ser respeitada e levada em consideração na interpretação histórica. A memória 

é interpretativa e não puramente factual. Há em cada uma delas um balanço sobre a trajetória 

de si próprio e do partido ao qual pertence ou pertenceu.  

Da confrontação entre os dados e interpretações contidas em cada uma dessas fontes, 

auxiliadas pela interpretação teórica, fez-se a reconstituição da ação do PCB e de seus 

integrantes na história no período proposto pela pesquisa. 

 

 

I.III Periodização histórica 

 

 

Apesar de um corte temporal amplo, de 1956 a 1976, a pesquisa deteve-se naqueles 

considerados fundamentais para o entendimento da ação do PCB no período da luta clandestina 

contra a ditadura civil-militar entre 1970 e 1976. Nesse sentido, os recortes cronológicos para 

cada capítulo são: de 1956-1958; quando, sob o impacto de acontecimentos de caráter 

internacional e nacional, o PCB iniciou um novo ciclo em sua história; de 1964 a 67, que 

demarca a situação do partido entre o golpe de Estado de 1964, a qual interrompeu a trajetória 

de ascensão do PCB no cenário político nacional e deu ensejo a um novo período de 

significativos conflitos internos, à realização do VI Congresso e a vitória da oposição à luta 

armada como caminho para derrotar a ditadura; de 1970 a 1972, período que marca a 

experiência do PCB em torno do PLACCONPE e início de uma nova tendência interna de 

renovação do partido; 1972 a 1976, marcado pelo desmantelamento do PLACCONPE na 

Volkswagen, atuação da corrente de renovação do PCB em São Paulo alternativa à linha 

PLACCONPE e repressão do Estado ao PCB que quase eliminou o partido como organização 

política no país. 

A exposição dos resultados da pesquisa divide-se em quatro capítulos. O capítulo 1, 

que se detém sobre os períodos de 1956 a 1958 e de 1964 a 1967, aborda desde o momento de 
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crise que marcou o PCB com as denúncias contra o stalinismo no XX Congresso do Partido 

Comunista da União Soviética (PCUS) até a realização do VI Congresso do PCB em 1967, o 

qual reafirmou as diretrizes estabelecidas desde a Declaração de Março de 1958. Assim, neste 

capítulo se localiza o momento em que o antigo núcleo dirigente do PCB foi desafiado a 

refundar o partido. Naquele período de crise, entre 1956 e 1958, se definiu uma forma de 

enfrentamento e de luta pelo poder que estabeleceria os parâmetros de atuação do partido nas 

décadas seguintes. São também abordados neste capítulo os antecedentes da luta clandestina do 

partido contra a ditadura civil-militar.  

No segundo capítulo, faz-se a análise do confronto ideológico estabelecido entre o 

Estado e seus aparelhos de coerção e o PCB e que se configurou na oposição anticomunismo 

versus fascismo. Também são retomadas algumas análises críticas sobre o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil nos anos 1970, assim como as condições e perspectivas dos operários 

diante da reorganização das condições de trabalho pela articulação Estado-capital, ou seja, as 

possibilidades para a resistência operária e a sua constituição como classe em contradição com 

ação subalternizadora do capital e das classes dominantes. Em alguma medida, tenta-se extrair 

dessas análises uma síntese sobre as características que particularizam o capitalismo brasileiro 

naquele período as quais demarcariam o campo de atuação do PCB. 

O terceiro capítulo, cujo recorte cronológico geral situa-se entre 1966 e 1972, mas o 

principal entre 1970 e 1972, aborda algo ainda não pesquisado na história do PCB. Trata-se da 

tentativa partido, por meio do PLACCONPE, de situar-se no coração da grande fábrica 

capitalista, o lócus da produção que subordinava o conjunto das relações sociais à lógica da 

acumulação – a migração de trabalhadores do campo para a cidade, a reorganização do espaço 

urbano, a superestrutura política repressiva – e a partir dali conquistar o setor mais avançado da 

classe operária à época para a derrota da ditadura e seu projeto de revolução. A base do PCB 

na Volkswagen e a ação que o partido desenvolveu em seu interior é o caso empírico pesquisado 

e que ilustra o que foi o PLACCONPE em seus múltiplos aspectos: a tentativa de reinserção do 

PCB no setor mais avançado da classe operária durante a ditadura civil-militar, a constituição 

da hegemonia do partido a partir da fábrica, a recusa ao “cupulismo” como ação junto ao 

movimento operário-sindical e o papel dos intelectuais do partido em relação à classe operária. 

No quarto capítulo, o recorte cronológico geral situa-se entre 1970 e 1976. Ele versa 

sobre a renovação do PCB em São Paulo numa linha diferente e antagônica à do PLACCONPE. 

O desenvolvimento dessa corrente é reconstituído por meio da atuação do PCB no movimento 

universitário, tendo a USP como um caso exemplar; a constituição da imprensa universitária 

como meio de aproximação de um novo grupo de intelectuais do partido à classe operária; a 
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participação “invisível” do PCB em eventos como o Congresso de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho (CONPAT) em 1974 e a Carta de São Paulo (1975) e a repressão que se abateu sobre 

o partido conduzida pelos aparelhos de coerção do Estado.  

O fio condutor da exposição está representado pelo título da tese, O PCB vive e atua. 

Em artigo na Voz Operária, publicado em 23 de março de 1957 por ocasião dos 35 anos de 

história do PCB, Mauricio Grabois, dirigente do partido afirmava: “Apesar de se encontrar na 

ilegalidade, o PCB vive e atua, está em toda parte, é respeitado e amado pelas massas 

trabalhadoras”. O PCB vivia uma de suas mais intensas crises internas e a trajetória posterior 

de Grabois representa um dos resultados dos embates daqueles anos, a fundação do PCdoB, em 

1962. Apesar das tormentas internas, naquele ano de 1957, ainda na ilegalidade, o partido 

retomava presença na vida pública do país após um longo período de clandestinidade e marcaria 

presença nos principais embates políticos e sociais do início dos anos 60.  

Duas décadas depois, no ano de 1976, um grupo de intelectuais e militantes do PCB 

recém saídos do cárcere, tentaria, sob a liderança de David Capistrano da Costa Filho, 

reorganizar o partido em São Paulo. A tarefa não era pequena diante da brutal repressão 

promovida pelo Estado contra o PCB entre 1974 e 1976. No manifesto de fevereiro de 1976 

que fariam circular entre os amigos, simpatizantes e militantes do PCB, o aviso: “A circulação 

deste texto cumpre seu principal propósito: lembrar a todos, amigos ou não, que o PCB vive e 

atua. A violência desencadeada desde o golpe de 1964 – e particularmente nos últimos dois 

anos – não destruiu o partido”. O texto vinha acompanhado de um poema de Walt Whitman, A 

um revolucionário europeu vencido, e outro, de Brecht, O hoje e o jamais. O lema deste grupo 

seria “O PCB vive e atua”. Ele expressa com fidelidade a história de um partido obrigado a 

atuar na clandestinidade em boa parte de sua história e, como a classe que buscou representar, 

ter de se reconstruir permanentemente diante da ação do adversário. 
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1 Um novo ciclo na história do PCB: da Declaração de Março de 1958 ao VI Congresso 

de 1967 e o legado de um período de crise e renovação 

 

1.1 A Declaração de Março de 1958: marco de um novo período na história do PCB 

 

 

Não se propõe neste trabalho uma periodização histórica para o PCB desde a sua 

fundação, em 1922. Mas é imprescindível a identificação do momento em que se definiram 

tendências e processos gerais que marcariam a trajetória do PCB no quadro geral da luta de 

classes e do desenvolvimento do capitalismo brasileiro na década de 1970, um período histórico 

chave para o entendimento do que foi o PCB como ator político na transição para o Estado 

liberal-democrático nos anos 1980. 

Há um consenso nos estudos sobre o PCB que a Declaração de Março de 1958 

representa um ponto de mudança na história do partido. Para Segatto (1995, p.82): “Estavam 

estabelecidos aí os parâmetros básicos da linha política que – com algumas correções 

posteriores – iriam orientar a ação do PCB doravante”.  

Contribuiu para essa percepção o fato de que a Declaração de Março de 1958 

constituiu a resposta do núcleo dirigente do PCB a uma série de desafios que abrangiam desde 

a reorganização interna do partido à conjuntura política internacional.  

 

 

1.1.2 Algumas interpretações sobre a Declaração de Março: a análise histórica como 

afirmação política 

 

 

As avaliações sobre o legado e significado da Declaração de Março são distintas 

conforme a perspectiva teórico-política do autor em questão, variando entre os que identificam 

na Declaração de 1958 um momento de afirmação de uma linha com vocação para a política e 

a democracia (Werneck Vianna, 1989, 1997; Santos, 1994; Santos, Segatto, 2006) àqueles 

acentuam o reformismo (Buonicore, 2010; Prestes, 2012b) e a continuidade com o stalinismo 

(Falcão, 2012; Mazzeo, 1999).  
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A interpretação que valoriza o legado da Declaração de Março encontra sua versão 

mais ampla e elaborada no conjunto da obra do historiador e cientista político Raimundo Santos. 

Na verdade, para este autor a Declaração de Março é parte do que ele conceitua como 

“pecebismo contemporâneo” (Santos, 2012), o traço que particulariza o PCB na história política 

do século XX. Expressa na obra historiográfica de Caio Prado Júnior, na corrente renovadora 

do PCB de 1956-1957 e 1976-1983, na prática do dirigente Armênio Guedes, e em documentos 

como a Declaração, pecebismo é o conceito chave que Santos utiliza para expressar a teoria e 

a prática de valorização da política institucional e de frente única e de distanciamento dos 

cânones do chamado marxismo-leninismo7. Uma práxis democrática, portanto.  

Convergente com a interpretação de Raimundo Santos encontra-se a de José Antonio 

Segatto. Para ambos, foi nos anos 50, em particular após o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, 

que o PCB iniciou sua transição de “partido revolucionário a partido com vocação para a 

política” (Santos, Segatto, 2006, p.13). Uma elaboração próxima a desses autores encontra-se 

nos ensaios de Werneck Vianna (1989; 1997). Para o autor, a Declaração de Março de 1958 

representou o encontro do PCB com o Ocidente, isto é, com o tema da democracia e a 

possibilidade de uma nova estratégia de conquista do poder, antagônica à concepção oriental e 

nacional-libertadora de “assalto ao poder”.8 Ainda segundo Werneck Vianna (1997), na 

Declaração de Março encontra-se a matriz da política que “erodiu” as bases de sustentação da 

ditadura militar (1964-1985).  

Num outro campo de interpretações, ainda que com diferentes matizes, encontram-se 

a análises que identificam na história do PCB e na Declaração de Março a sua incapacidade de 

constituir-se em partido revolucionário. Na trilha aberta precisamente por um intelectual 

vinculado ao PCB, Caio Prado Júnior, vários autores desenvolvem sua argumentação tendo 

como perspectiva de fundo a concepção de revolução do PCB forjada a partir das diretrizes da 

Internacional Comunista sob a hegemonia stalinista9. 

                                                 
7 Num ensaio sobre Armênio Guedes,  Santos (2012, p,26) define sua concepção de pecebismo contemporâneo: 

“A expressão alude, por um lado, ao distanciamento da nova política de 1958 em relação ao determinismo 

doutrinário (ainda incompleto, como se vê na presença da teoria da contradição de Mao Tsé Tung nos textos de 

1958 e do V Congresso), e por outro, à natureza política que as diretrizes e as ações do PCB vão ganhando, 

justamente à medida que, na formulação do partido, reduz-se a força do marxismo-lenininismo como lente de 

leitura da realidade. Nascido em meados dos anos 1950, o pecebismo contemporâneo não recebeu reflexão 

sistemática no interior do PCB, a não ser em tempo bem mais recente”. 
8 Assim como para Santos e Segatto o PCB não concluiu seu afastamento em relação à concepção de “partido 

revolucionário”, ou seja, marxista-leninista, Werneck Vianna, em ensaio no qual polemizou com a direção 

assumida pelo PCB nos anos 1980, caracterizou o que ocorreu como “ocidente incompleto do PCB” (WERNECK 

VIANNA, 1989).  
9 Um dos argumentos centrais de Caio Prado Júnior em sua crítica à teoria da revolução do PCB foi o caráter 

apriorístico desta, sem consideração com os fatos inerentes à realidade brasileira, e cuja explicação encontra-se na 

subordinação teórica dos dirigentes do partido ao que foi estabelecido pela III Internacional Comunista. Veja-se, 
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Segundo Anita Prestes (2012b), aquele documento apresentava uma concepção de 

revolução por etapas, sob a influência da ideologia nacional-libertadora – isto é, sob a 

hegemonia burguesa. Além disso, a Declaração de 58, também sob a influência da teoria 

maoísta, conforme a autora, hierarquizava as contradições a serem enfrentadas pelo PCB ao 

subordinar o confronto capital-trabalho à contradição nação versus imperialismo. Esse será um 

dos fatores que, segundo Anita Prestes, explica a derrota da esquerda diante do golpe civil-

militar de 1964 e a não constituição de um bloco histórico que servisse de sustentação às 

reformas de base propostas por Jango em 1964. 

 Mazzeo (1999) retoma a argumentação contida na obra de Caio Prado Júnior e 

defende que a Declaração de 1958 representou a tentativa de atualização do instrumental 

teórico utilizado pelo PCB, mas sem romper com o dogmatismo das concepções forjadas pela 

Internacional Comunista. Na verdade, segundo sua interpretação, o reformismo stalinista da 

burocracia que passou a hegemonizar o Estado soviético e o PCUS a partir do XX Congresso 

de 1956   encontrou sua tradução no referido documento: “A Declaração de Março será a 

expressão de um exaurido instrumental teórico, adequado a um grupo dirigente tardio, que 

materializava em sua concepção política a via stalinista ao socialismo.” (MAZZEO, 1999, 

p.87).  

Em comum, as abordagens de Anita Prestes e Antônio Carlos Mazzeo preservam sua 

identidade com a tradição teórico-política do PCB, maior no caso de Mazzeo10, já que a 

abordagem de Anita Leocádia é centrada na valorização do legado político de Luiz Carlos 

Prestes11. O ponto de contato entre ambos é a crítica à política de reformas graduais no interior 

do capitalismo brasileiro assumidas pelo PCB como eixo de sua estratégia. Raimundo Santos, 

                                                 
por exemplo, as afirmações feitas pelo autor na apresentação ao seu polêmico livro A Revolução Brasileira, de 

1966: “Ao analisarmos nos próximos capítulos a “teoria” da revolução brasileira oficializada e consagrada, em 

suas linhas gerais, nos círculos dirigentes das nossas esquerdas, a começar, e em primeiro e principal lugar pelos 

comunistas; bem como a estratégia e tática decorrentes daquela “teoria”, teremos ocasião de verificar como as 

graves distorções observadas na interpretação da realidade política, econômica e social brasileira contribuíram 

para os erros que vinham sendo cometidos desde longa data na ação política da esquerda, e que levaram afinal ao 

desastre de 1º de abril” (PRADO JR., 1966, p.23). 
10 No caso deste autor, sua obra, lançada em 1999, constitui um balanço sobre a trajetória do partido que está ligado 

à refundação do PCB após a profunda crise por que passou a organização nas décadas de 1980 e 1990. “RL: O 

livro Sinfonia Inacabada expressa um debate que havia no Partido? Mazzeo: Expressa um debate que havia no 

Partido, um acúmulo que eu havia conseguido no próprio grupo do Chasin, com essa discussão toda sobre o 

stalinismo, o PCB tinha um forte viés stalinista. Ao mesmo tempo, um ajuste de contas meu com aquele período 

do Partido. Porque era um momento difícil. Escrevi no momento do racha, logo depois do racha. Foi um momento 

muito difícil! Foi um pouco para compreender a processualidade do Partido, o racha e as razões dele. Essa a ideia 

do livro e eu pretendia fazer o Sinfonia Inacabada como primeira parte de um estudo sobre o PT, mas depois 

desisti de fazer isso. Mas de qualquer maneira, fiz um acerto de contas, eu e o PCB. Uma reflexão sobre o Partido”. 

Depoimento ao autor (23 de mar. 2012). 
11 Nesse sentido, a abordagem da autora acaba por subordinar a história do PCB à perspectiva de um dirigente 

político. 
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José Antonio Segatto e Luiz Werneck Vianna vinculam-se ao “pecebismo” precisamente pela 

valorização do que fora criticado por Anita Prestes e Mazzeo.  Nota-se nessas abordagens que 

elas constituem um prolongamento do debate interno do PCB pela disputa da direção e sobre 

os caminhos da transição. Esse debate ocorreu a partir de meados dos anos 1970, sob a vigência 

da ditadura civil-militar, até o início dos anos 1990, quando ocorreu o colapso da URSS e o 

PCB dividiu-se entre aqueles que romperam com o antigo partido e fundaram o PPS (Partido 

Popular Socialista) e os que optaram por refundar o PCB. No caso, a disputa entre as distintas 

correntes internas ao PCB formadas durante a década de 1970, converteu-se, pela produção de 

alguns de seus representantes, em ensaios e interpretações de história política sobre a própria 

experiência vivida como ação, uma reflexão sobre a derrota e o legado do PCB. Isso tem sua 

explicação não apenas na derrota do PCB e do projeto socialista na década de 1980, mas 

também da trajetória assumida por muitos dos intelectuais do partido político a partir de então, 

ou seja, do partido político para as universidades – algo que se intensificou a partir dos anos 

1980.  

Nesse sentido, essas abordagens não transpõem os limites de uma reconstituição da 

história do partido político, no caso o PCB, que transponha a perspectiva dos dirigentes e dos 

intelectuais, ou seja, do campo de disputa pela direção do partido. Não se desconsidera aqui a 

importância deste tipo de análise. Essa perspectiva também se faz presente neste trabalho. O 

que se propõe, no entanto, é a reconstituição da história do partido também pelo movimento 

inverso, ou seja, da base para a direção.  

Saindo do campo dos autores identificados à história do PCB, nota-se que persiste a 

crítica ideológica na intepretação – por vezes explicitamente vinculada a um partido político. 

Augusto Buonicore (2010), numa perspectiva identificada aos que romperam com o PCB e 

fundaram o PCdoB em 1962, como Arruda Câmara, João Amazonas e Maurício Grabois, 

enfatiza na Declaração o seu caráter politicamente reformista12. Uma análise histórica mais 

detalhada sobre o PCB encontra-se na obra de José Falcão (2012), mas também na linha de 

identificação do reformismo e do stalinismo como elementos que se preservam na ação do PCB, 

mesmo após a Declaração de Março de 1958: 

                                                 
12O texto deste autor constitui principalmente uma justificativa da posição assumida pelos que fundaram o PCdoB: 

“Este documento consolidou a guinada à direita no Partido Comunista do Brasil. Ele desarmava politicamente o 

povo ao afirmar que o processo de democratização seria “uma tendência permanente” e por isso mesmo poderia 

“superar quaisquer retrocessos e seguir incoercivelmente para diante”. [...] Começavam, assim, a ser definidas 

mais nitidamente duas tendências no interior do Partido: uma reformista e outra revolucionária. Essas duas 

tendências opostas iriam se enfrentar duramente nos debates preparatórios ao 5º Congresso do Partido e depois se 

separar em duas organizações políticas distintas e em disputa: o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB)” (BUONICORE, 2010, p.92-93).  
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A “nova política” do PCB que para muitos analistas representava uma virada em 

direção a uma maior inserção do Partido na política real do país, não superou as 

contradições das formulações anteriores. A manutenção da visão etapista da revolução 

brasileira, a incompreensão da situação agrária e o seguidismo em relação aos 

interesses soviéticos (agora sob a égide do kruschevismo) são exemplos dessa 

situação. O novo, no PCB, tinha mais uma vez a aparência de um passado já visto. 

Além disso, a crise no PCB tinha deixado feridas expostas que a Declaração de Março 

não conseguiu cicatrizar. (FALCÃO, 2012, p. 267). 

 

Reformismo, etapismo, stalinismo estão entre os conceitos utilizados para identificar 

as características da ação do PCB no cenário da luta classes. Há, sem dúvida, aspectos 

verdadeiros nessas observações. Mas a preocupação de muitos destes autores em demarcar suas 

críticas ou diferenças em relação ao objeto analisado ainda pecam em explicar o que, por 

exemplo, singularizava o reformismo ou stalinismo do PCB e porque aquilo fazia sentido para 

aquele sujeito político. O reformismo do PCB nos anos 50 era idêntico ao do PTB? Como era 

possível ao PCB reproduzir o stalinismo em circunstâncias diametralmente opostas às que 

existiam na URSS, em que o PCUS confundia-se como o próprio Estado soviético? Em suma, 

o que seriam o reformismo e o stalinismo de acordo com a práxis estabelecida pelo PCB no 

contexto da luta de classes no Brasil sob as condições do capitalismo brasileiro? A resposta a 

essas questões é fundamental para que os conceitos utilizados para a explicação do PCB não 

história não incorram em mera crítica ideológica, tornando-se, no limite, abstrações vazias de 

conteúdo.  

Nesse sentido é importante reconstituir a perspectiva do próprio agente (PCB) no 

momento histórico abordado diante das circunstâncias que tinha que responder. 

Para além da concepção etapista de revolução nacional-democrática – anti-imperialista 

e antifeudal13 – contida na Declaração de Março, o que se enfatiza aqui é que esse documento 

expressa o momento em que o PCB demarcou uma nova práxis para a conquista do poder do 

Estado e da revolução socialista, mas com uma perspectiva de alteração dos fundamentos de 

classe do poder político – ainda que pelo caminho das reformas. Esse uma diferença, por 

exemplo, da abordagem aqui realizada com a interpretação proposta por Raimundo Santos 

                                                 
13 “A revolução no Brasil, por conseguinte, não é ainda socialista, mas anti-imperialista e antifeudal, nacional e 

democrática. A solução completa dos problemas que ela apresenta deve levar à inteira libertação econômica e 

política da dependência para com o imperialismo norte-americano; à transformação radical da estrutura agrária, 

com a liquidação do monopólio da terra e das relações pré-capitalista de trabalho; ao desenvolvimento 

independente e progressista da economia nacional e à democratização da vida política. Estas transformações 

removerão as causas profundas do atraso de nosso povo e criarão, com um poder das forças antiimperialistas e 

antifeudais sob a direção do proletariado, as condições para a transição ao socialismo, objetivo não imediato, mas 

final, da classe operária brasileira” (PCB, 1980, p. 13).  
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(1994; 2012), cuja valorização do gradualismo pluriclassista no PCB dissocia a ação política da 

afirmação do poder e da concepção de mundo de classe social fundamental representada pelo 

partido político. 

A disputa pela hegemonia política deveria ocorrer no campo do adversário de classe, 

as instituições políticas burguesas, o que implicava, inclusive, na tentativa conquistar algumas 

de suas lideranças. O PCB se propunha como força que disputaria a própria direção do 

capitalismo no interior da frente única. Nos termos anti-imperialistas da própria Declaração: 

 

[...] o objetivo consiste em isolar o inimigo principal da nação brasileira e derrotar a 

sua política. Já a luta do proletariado dentro da frente única não tem por fim isolar a 

burguesia nem romper a aliança com ela, mas visa a defender os interesses específicos 

do proletariado e das vastas massas, simultaneamente ganhando a própria 

burguesia e as demais forças para aumentar a coesão da frente única. Por se travar 

dentro da frente única, esta luta deve ser conduzida de modo adequado, através da 

crítica ou de outras formas, evitando elevar as contradições internas da frente única 

ao mesmo nível da contradição principal, que opõe a nação ao imperialismo norte-

americano e seus agentes. Assim, é preciso ter sempre em vista que as contradições 

de interesses e divergências de opinião dentro da frente única, embora não devam ser 

ocultadas e venham a causar dificuldades, podem ser abordadas e superadas sem 

romper a unidade (PCB, 1980, p.17, grifos de Ricardo Lima). 

 

A ação política proposta na Declaração de Março não se desenvolveu de modo linear 

ao longo das diferentes conjunturas da política e da luta de classes com que se defrontou o PCB. 

Houve, como em 1964, recuos e guinadas “golpistas” – conforme a linguagem de seus próprios 

dirigentes. Mas as opções feitas pelo núcleo dirigente do partido e verbalizada pelos seus 

principais representantes a partir da Declaração de Março expressaram a concepção de 

conquista do Estado como um longo processo no tempo e a tendência foi de afirmação dessa 

linha ao longo das décadas seguintes. Isso porque compreensão do núcleo dirigente do PCB 

sobre o poder do Estado e a estratégia para disputa-lo com as classes dominantes foi se 

modificando a partir da década de 1950. As razões que motivaram essas mudanças devem ser 

abordadas.  

 

 

1.1.3 O PCB diante do avanço capitalista e da ascensão da luta de classes no Brasil na 

década de 1950 
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Num primeiro momento da análise, o que se evidencia pelo estudo dos fenômenos 

mais visíveis das relações entre as classes eram os conflitos e tensões em vários níveis. A 

disputa pelo poder do Estado no campo das classes dominantes se evidenciava pela 

instabilidade e constante pressão a que estava submetido o Poder Executivo Federal, como se 

revelou no suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 1954, e os impasses que antecederam a 

posse de Juscelino Kubistchek. A abordagem crítica sobre a Declaração de Março de 1958 

proposta por Anita Leocádia Prestes tem o mérito de levar em consideração os aspectos da 

realidade brasileira que deram sentido àquele documento, não se restringindo a apontar a 

influência soviética: 

 

Se a Declaração de março de 1958 resultou em grande medida da crise do movimento 

comunista, nos anos de 1956/1957 [...], refletiu, por outro lado, as mudanças, 

ocorridas naqueles anos, na situação política brasileira. A eleição e a posse de 

Juscelino Kubitschek (JK) na presidência da República significaram uma vitória 

importante das forças progressistas no país, inclusive dos comunistas, que haviam se 

empenhado em sua eleição e apoiado com firmeza o marechal Lott e as forças que 

impediram os intentos golpistas visando obstar a posse dos eleitos em 3 de outubro de 

1955 (PRESTES, 2012b, p.25). 

 

Mas esses fatos apontados pela autora se correlacionavam mudanças de fundo, 

suscitada pela necessidade das classes dominantes no país de se adaptarem à nova dinâmica da 

economia capitalista mundial, quando, segundo Florestan Fernandes (1981), o capitalismo 

monopolista no país tornava-se uma realidade histórica irreversível, inserindo as grandes 

corporações capitalistas transnacionais como um agente do desenvolvimento das forças 

produtivas na economia nacional14. 

Em seu livro de memórias, Heitor Ferreira Lima, um importante quadro do PCB nas 

décadas de 1920 e 1930, oferece uma visão das mudanças referidas por Florestan Fernandes 

sob o ângulo concreto de uma instituição burguesa. Heitor Ferreira Lima, que trabalhou por 

mais de trinta anos na FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), a partir de 

                                                 
14 Segundo Florestan Fernandes: “É na década de 50 que se pode localizar a segunda tendência de irrupção do 

capitalismo monopolista como realidade histórica propriamente irreversível. Nessa fase, a economia brasileira já 

não concorre, apenas, para intensificar o crescimento do capitalismo monopolista no exterior: ela se incorpora a 

este crescimento, aparecendo, daí em diante, como um de seus pólos dinâmicos na periferia. Esta transformação 

não se dá de modo súbito mas graças a uma evolução gradual, em que têm importância específica três fatores 

distintos. De um lado, a “decisão externa” de converter o Brasil numa economia monopolista dependente repousa 

em dois fatores diversos: a disposição das economias centrais e da comunidade internacional de negócios de alocar 

no Brasil um volume de recursos suficientes para deslocar os rumos da revolução econômica em processo; e no 

deslocamento empresarial envolvido por essa disposição, que iria implantar dentro do País o esquema de 

organização e de crescimento econômicos intrínsecos à grande corporação. De outro lado, a “decisão interna” de 

levar a cabo a referida transformação capitalista, tão temida por muitos povos de economia competitiva dependente 

e subdesenvolvida” (FERNANDES, 1981, p.255-256).  
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1960 como economista (LIMA, 1982), permite perceber, no plano empírico, a integração entre 

a burguesia brasileira e os representantes das empresas transnacionais para um novo ciclo da 

expansão capitalista no país sob direção externa – a nova faceta do imperialismo, se for utilizada 

a linguagem do PCB: 

 

A segunda etapa [da economia paulista e nacional] data da década de 50, com a 

fundação da indústria automobilística, dados seus efeitos multiplicadores, seguida das 

indústrias petrolíferas e petroquímicas, química e farmacêutica, de máquinas, de 

plástico e outras, elevando-nos a estágio superior de desenvolvimento, a da indústria 

pesada ou de bens de capital. Seu traço marcante foi o imenso afluxo de capitais 

estrangeiros, que não se destinavam mais, como antigamente, a empréstimos 

financeiros governamentais, aplicações em serviços públicos e de transportes, mas se 

encaminham à montagem de fábricas de bens de produção. Essa transformação 

obrigou à reformulação de nosso sistema de ensino, pela exigência de nova mão-de-

obra de operários qualificados e dirigentes de níveis médios e superiores. Alarga-se a 

classe média, surgindo novas aspirações populacionais. A economia é erigida em lei 

suprema nacional em detrimento das necessidades sociais, operando-se ao mesmo 

tempo a concentração da economia e a centralização do capital, assumidas pelas 

grandes unidades manufatureiras e financeiras. Os executivos das multinacionais 

integram as diretorias da FIESP-CIESP, dirigindo seus departamentos técnicos 

e os sindicatos de classe, impondo cada vez mais seus interesses particulares 

(LIMA, 1982, p. 283).  

 

Diante da necessidade e opção pela reorganização dos padrões de acumulação de 

capital e de exploração da força de trabalho, as classes dominantes disputavam a liderança desse 

processo em circunstâncias já diferentes das décadas de 1930 e 1940, quando sobretudo sob o 

período do Estado Novo (1937-1945) e suas instituições corporativas houve a transição para 

um novo padrão de organização do capitalismo brasileiro. Sinal do grau de tensão e de 

dificuldade de se conquistar a hegemonia entre as classes dominantes pode ser observada no 

fato de um experimentado líder político como Getúlio Vargas ter encontrado sérias dificuldades 

para situar-se novamente como o fiador da unidade entre os novos e velhos representantes do 

capital no seu retorno à Presidência da República em 1951. Ainda que seja arriscado fazer uma 

correlação direta entre crise política e econômica, sob o risco de recair em explicações 

mecânicas, não se pode deixar de constatar que as constantes crises políticas da década de 1950 

tinham fundamento econômico, como seria reconhecido pelo próprio PCB na Declaração de 

Março: 

 

O desenvolvimento capitalista do país não podia deixar de refletir-se no caráter do 

Estado brasileiro, em seu regime político e na composição do governo. 

O Estado brasileiro atualmente representa os interesses dos latifundiários, dos setores 

de capitalistas ligados ao imperialismo, particularmente ao norte-americano, e 

também da burguesia interessada no desenvolvimento independente da economia 

nacional. Daí surgem contradições e tipos diversos de compromisso de classe no seio 

do próprio Estado. Os diferentes interesses de classe representados nos órgãos do 
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Estado encontram pontos de contato e de acordo, mas, ao mesmo tempo, lutam entre 

si para impor determinados rumos à política estatal, chegando por vezes a conflito 

aberto, como em agosto de 1954 e em novembro de 1955 (PCB, 1980, p.8).  

 

A nova dinâmica capitalista que obrigava as classes dominantes a se refazerem e 

reorganizarem para dirigirem as mudanças a seu favor tinha reflexos no mundo do trabalho. No 

espaço Voz dos leitores, do jornal Voz Operária, as denúncias sobre as condições de trabalho 

diante do avanço das forças produtivas do capital envolviam várias fábricas, como nos 

exemplos a seguir: 

 

EXPLORAÇÃO NA FÁBRICA “VIGORELLI” DE JUNDIAÍ – DO correspondente 

da VOZ em Jundiaí (S.P.) recebemos: “Em Jundiaí está situada a fábrica de máquinas 

de costura “Vigorelli”, inaugurada em 1953 com a produção diária de 40 máquinas, 

fabricadas por 400 operários. Hoje, à custa da exploração dos trabalhadores, do 

pagamento de baixos salários e da produção em ritmo acelerado, a “Vigorelli” fabrica 

250 máquinas por dia, embora o número de operários tenha aumentado apenas para 

1.700.  

RITMOS INFERNAIS PARA OS OPERÁRIOS DA BELENZINHO – DE SÃO 

PAULO escreve um leitor, operário da Matarazzo Belenzinho: [...] Depois que a 

empresa trouxe para a fábrica técnicos americanos em produtividade, a situação dos 

trabalhadores tornou-se pior. As operárias não têm liberdade para nada, as máquinas 

são adaptadas para um ritmo de trabalho mais intenso, até mesmo para ir aos banheiros 

falta tempo. Além disso, obrigam as operárias a mexerem nas latas de lixo para 

procurarem restos de algodão. Essa exigência humilhante causa indignação geral e 

não deve ser aceita. 

AUMENTAM A EXPLORAÇÃO DOS TECELÕES BAIXANDO AS TARIFAS 

DA PRODUÇÃO – NO COTONIFÍCIO Rio Branco (Distrito Federal) trabalham 

cerca de 400 operários, em sua maioria jovens e mulheres. É grande a exploração dos 

trabalhadores e muitas são as suas reivindicações. Os operários que trabalham por 

empreitada não recebem salário-mínimo. Ganham pela produção e isso os obriga a 

um esforço enorme, pois as tarifas são baixas e, se não produzirem muito, passarão 

fome. [...] As condições de trabalho são péssimas. Na seção de fiação, as cardas, 

massaroqueiras e batedores ficam a cerca de 80 metros do sanitário. Quando uma 

operária vai ao sanitário perde mais tempo, por causa da distância, e isso lhe prejudica, 

pois ganha por produção. Não há chuveiros para o pessoal. A creche e o consultório 

médico ficam em uma única sala, pequena, de cinco metros quadrados (VOZ 

OPERÁRIA, 18 ago. 1956, p.8). 

 

Padrões de exploração de mais-valia absoluta, como nos casos de Jundiaí e Rio 

Branco, aprofundamento da submissão do trabalhador ao ritmo da máquina implementado por 

técnicos dos EUA, como em São Paulo, eram os sinais de que um novo ciclo de expansão do 

capital sustentado nas fábricas estava em andamento. O PCB, que desde o final dos anos 1940 

vinha numa linha de radicalização do confronto com a burguesia, os grandes proprietários de 

terra e o Estado, viu-se obrigado a rever sua atuação junto ao movimento operário por pressão 
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de suas próprias bases. A pressão pela alteração da linha política do Manifesto de Agosto 

(1950)15 partiu do próprio movimento sindical.  

A própria alteração no padrão de organização da exploração da força de trabalho 

incidia sobre as organizações políticas de representação dos interesses dos trabalhadores. Parte 

do movimento operário que se formara no período do Estado Novo, momento em que esteve 

submetido às instituições corporativas, passou a resistir à orientação de atuar por fora da 

estrutura sindical arquitetada anteriormente e dirigiu sua ação para este campo. A resposta dada 

pelo PCB foi a Resolução Sindical de 1952, que indicava a necessidade de atuar nos sindicatos 

existentes e lutar pela unidade sindical. Essa é, por exemplo, a interpretação feita por Vinhas 

(1982, p. 130): 

 

Nesse contexto, é natural que um dos primeiros elementos contraditórios com essa 

linha esquerdista apareça ao nível do trabalho sindical. É lá que as insatisfações 

primeiro se acumulam, a aplicação da linha esbarra em vários obstáculos. A própria 

experiência dos militantes acaba indicando a inviabilidade da tática de confronto, de 

recusa às alianças, de ruptura com a estrutura sindical existente: a massa operária 

simplesmente não acompanhava o partido nessa direção. Assim, em 1952, o Comitê 

Central do PCB resolve realizar um amplo “ativo sindical nacional” e aprova uma 

resolução que permite, nessa área específica, uma correção de rumos. A “Resolução 

Sindical” de 1952 sanciona e generaliza o que a prática estava indicando fazer: 

determina que os comunistas voltem aos sindicatos existentes, recolham as 

reivindicações próprias aos trabalhadores, forjem aliança com as forças ali atuantes, 

especialmente os petebistas, e retomem a luta pela sindicalização e pela unidade 

sindical. 

 

Ainda que marcada pelos debates internos ao PCB no início da década de 1980 e de 

valorização de uma determinada política de alianças para o partido, a interpretação de Vinhas 

sobre a resolução sindical de 1952 é respaldada por outros depoimentos e análises16. Essa 

                                                 
15O Manifesto de Agosto, de 1950, é tido por vários intérpretes do PCB como exemplo de um exemplo de adoção 

de uma linha política sectária que isolou o partido no cenário político nacional, inclusive da classe operária. 

(SEGATTO, 1989; VINHAS, 1982; WERNECK VIANNA, 1989). No entanto, a análise histórica não pode deixar 

de levar em consideração que o documento foi produzido num momento de anticomunismo generalizado por parte 

das forças vinculadas ao capitalismo e de perseguição aos comunistas em nível nacional e internacional, dado o 

acirramento da Guerra Fria. Uma análise favorável ao Manifesto de Agosto por este constituir uma perspectiva de 

ruptura com a autocracia burguesa encontra-se em Mazzeo (1999, p.76). 
16 O retrospecto feito por Geraldo Rodrigues dos Santos, militante histórico do PCB e que atuou no movimento 

sindical pelo partido, confirma a visão de Vinhas (1982) e a importância da Resolução Sindical de 1952: “[...] o 

partido tinha uma orientação sindical semelhante àquela que preconizava para o movimento político do 

proletariado desde o Manifesto de 50, isto é, o confronto com os nossos adversários de classe. Foi preciso que 

muitas derrotas e retrocessos havidos em consequência dessa orientação ocorressem para que empreendêssemos a 

revisão dessa política sindical, com a Resolução Sindical de 1952. Nela ficou estabelecido que os militantes 

comunistas voltassem aos sindicatos, passassem a levantar as reais reivindicações dos trabalhadores e forjassem 

as alianças com os setores da corrente trabalhista e demais forças políticas e sociais de expressão no movimento. 

Na verdade, a bandeira da unidade sindical que o partido já houvera sustentado anos antes, voltava agora como 

uma dupla necessidade: a dos trabalhadores em geral, uma vez que a conjuntura era desfavorável para o grosso 

dos assalariados, em virtude da crise econômica e financeira que se alastrava; e a do partido que se encontrava 

isolado, principalmente nos grandes centros urbanos onde sua presença era muito forte” (SANTOS, 1997, p. 47). 
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reorientação do PCB mostrou-se eficaz e o projetou como ator relevante na nova dinâmica da 

luta de classes impulsionada pelo proletariado nos anos seguintes. Assim, em 1953, após os 

anos de repressão do governo Dutra (1946-1951), o movimento operário-sindical ressurgiu com 

força, como na greve dos 300 mil, que ocorreu em São Paulo naquele ano. Lideranças do PCB 

como Antônio Chamorro e Carlos Marighella tiveram participação ativa neste movimento 

grevista.  

Do ponto de vista da organização da classe operária por seus interesses, o que ocorreu 

em 1953 foi o ponto de partida para a formação das organizações intersindicais. Um dos legados 

da greve dos 300 mil foi a articulação entre os sindicatos, que resultou, por exemplo, no Pacto 

de Unidade Intersindical, o PUI.  A classe operária pressionava, portanto, pela ruptura da 

estrutura sindical corporativa forjada durante o Estado Novo (Werneck Vianna, 1976), mas por 

meio da atuação no interior das instituições sindicais e não fora delas. Assim, ao mesmo tempo 

em que o país ingressava em nova fase de expansão capitalista – monopolista –, o movimento 

sindical retomava sua importância para a organização da classe operária. 

O PCB reconhecia nesse processo o que foi caracterizado na Declaração de Março 

como democratização, tendência que apesar não seguir em linha reta, dada a oposição das 

forças reacionárias, era permanente. Os sujeitos da democratização eram os trabalhadores do 

campo e da cidade, cuja ação implicava na consolidação das liberdades democráticas, 

cumprindo um papel ativo na revolução nacional-democrática: 

 

As massas trabalhadoras das cidades têm obtido vitórias na justa luta pela 

concretização de seus direitos já consolidados em lei, como a liberdade sindical, a 

previdência social e outros. A democratização do país também influi, menos 

acentuadamente, nas zonas rurais, onde o tradicional despotismo dos grandes senhores 

de terra é obrigado a ceder terreno, conquanto ainda perdure. Os atentados cometidos 

pelos elementos reacionários do aparelho do Estado encontram a resistência cada vez 

mais eficiente das massas na defesa das liberdades e dos direitos constitucionais. Tudo 

isso explica por que no curso da vida política recente do país, as forças nacionalistas 

e democráticas se colocaram ao lado da Constituição, como sucedeu a 24 de agosto 

de 1954 e a 11 de novembro de 1955, ao passo que as forças golpistas pró-

imperialistas atentaram contra ela (PCB, 1980, p. 9).  

 

Como argumentavam os autores da Declaração, a luta de classes não ocorria apenas 

no espaço urbano-industrial. O avanço capitalista no campo acentuava a disputa pela 

propriedade da terra, que culminaria com a formação das Ligas Camponesas durante a década 

                                                 
Ramiro Lucchesi, líder sindical nos anos 1950, também expressou essa visão num artigo para a Voz Operária de 

setembro de 1953: “Mas foi em 1952, quando a resolução sindical do Partido Comunista do Brasil [PCB] deixou 

bem claro que a tática sindical a seguir era a unidade de ação, que a unidade e organização da classe operária 

começaram a se forjar. As lutas deixaram de ser apenas de uma empresa ou de uma seção nas fábricas, para abarcar 

nacionalmente setores inteiros, como o dos bancários, aeronautas e marítimos” (LUCCHESI, 1982b, p. 282). 
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de 1950. Dentre os episódios marcantes para a luta camponesa no país e para o PCB neste 

período pode-se mencionar a guerrilha de Porecatu, no Paraná, a luta do Engenho da Galileia, 

no Nordeste, e a luta dos camponeses em Formoso e Trombas, no Estado de Goiás (CUNHA, 

2007).  

A crescente subordinação da terra ao capital e do campo à cidade, que se materializava 

no processo de integração e expansão da fronteira agrícola no país, teve como resposta a 

organização da resistência camponesa pela propriedade da terra e pela reforma agrária. A 

formação de sindicatos rurais para a organização dos camponeses foi uma das soluções 

propostas, por exemplo, pelo PCB. No entanto, em contraponto ao que ocorria no movimento 

operário-urbano, a luta armada foi uma das formas utilizadas pelos camponeses para resistirem 

ao assédio permanente dos grandes proprietários de terra.  

Para um partido que propunha a aliança operário-camponesa como base da revolução, 

caso do PCB, havia a necessidade de responder de modo articulado a lutas sociais que pareciam 

ocorrer em tempos históricos distintos, no campo e na cidade, ainda que no interior de um 

mesmo Estado. Combinação entre luta armada no campo e luta sindical nas cidades ou 

prevalência da organização sindical para ambos? Eram alguns dos dilemas que se colocavam 

para a organização do mundo do trabalho e de superação da condição de grupos subalternos 

para a de classe dotada de um projeto histórico e voltada para a disputa pela hegemonia na 

correlação de forças entre as classes sociais. 

 

 

1.1.4 O XX Congresso do PCUS e as vias nacionais para o socialismo: convergências do 

PCB com o Partido Comunista Italiano 

 

 

No plano internacional, o relatório de Kruschev no XX Congresso do Partido 

Comunista da União Soviética (PCUS) em fevereiro de 1956 com as denúncias contra Stalin 

repercutiu mundialmente sobre o movimento comunista, em especial os vários partidos 

comunistas alinhados à URSS. Essa medida representou uma tentativa do núcleo dirigente do 
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PCUS, sob a liderança de Kruschev, de realizar a desestalinização iniciada após a morte de 

Stálin17 na reconfiguração interna do poder soviético.  

Com relação à política internacional, representou a aposta de Kruschev no avanço do 

bloco socialista num cenário de coexistência pacífica entre capitalismo e socialismo e a 

projeção de que a União Soviética ultrapassaria os EUA em volume de produção econômica 

(LEONHARD, 1977; HOBSBAWM, 1995; MAGRI, 2014). A direção do Estado soviético 

buscava conduzir a disputa com os EUA para o campo da economia e da tecnologia militar. 

Havia, portanto, elementos de renovação política e econômica por parte do Estado soviético 

com o objetivo de ampliar seu poder e, provavelmente, manter seu poder de iniciativa na disputa 

com os EUA e as demais forças políticas do capitalismo. Embora para alguns que mantinham 

uma posição crítica e pessimista em relação à URSS, como Humbert-Droz, o poder soviético 

não deixava de ser ainda uma forma de capitalismo de Estado18.  

Mas a visão crítica sobre o que ocorria na URSS não foi consensual. Na leitura de alguns 

dos principais dirigentes e intelectuais comunistas do período, o ano de 1956 marcou o “início 

de uma virada”, conforme as palavras de Palmiro Togliatti19 em seu informe O caminho italiano 

para o socialismo, produzido após o XX Congresso do PCUS (TOGLIATTI, 1980). Os partidos 

comunistas alinhados à União Soviética ficaram situados a meio caminho entre a decepção com 

o que fora divulgado sobre Stalin – até aquele momento cultuado como um líder comunista no 

mesmo nível de Marx, Engels e Lenin – e a visão de que o socialismo se fortaleceria. Apesar 

do impacto negativo da repressão ocorrida na URSS, muitos mostraram-se otimistas com as 

novas perspectivas.   

                                                 
17 Houve iniciativas democráticas após a morte de Stalin por parte da direção colegiada que o substituiu e o início 

de uma renovação no exercício do poder: “Com a morte de Stalin, e sem um herdeiro designado, o poder passou 

as mãos de uma direção colegiada que não podia ser mais heterogênea: Beria, Molotov, Kaganovitch, Vorochilov 

– os mais respeitáveis, mas com mais chumbo nas asas –, Malenkov, Kruschev, Bulganin, Mikoyan – os jovens e 

naquele momento, inclassificáveis. Todavia, e justamente isso é significativo, todo o grupo, por convicção ou por 

necessidade, escolheu o caminho da renovação: afirmou publicamente o princípio da direção colegiada, a 

necessidade de reformas econômicas a favor da agricultura e do consumo popular e, sobretudo, iniciou com ações 

e não apenas com palavras a libertação dos presos políticos e a anulação dos processos ainda em curso contra “os 

médicos e a aliança hebraica” (MAGRI, 2014, p.114). 
18 “Os prognósticos de Jules Humbert-Droz, na época secretário-central do Partido Socialista da Suíça, e que fora 

durante décadas um dos principais participantes da Internacional Comunista, partiam da imagem de um 

capitalismo estatal monopolista na União Soviética. Sobre essa base econômica ter-se-ia formado uma nova classe 

superior, da qual faziam parte os altos funcionários do Estado, do partido, dos sindicatos, da economia, do Exército 

e da polícia. Nessas condições, o slogan do vigésimo congresso do partido – ‘Volta a Lênin’ – certamente não 

significava o início de um processo de democratização. Humbert-Droz esperava um eventual afrouxamento, 

quando muito, por parte das atividades dos operários: ‘Se os que estão por baixo não reclamarem o suficiente, a 

burocracia dominante tornará a mudança proclamada numa verdadeira farsa’” (LEONHARD, 1977, p. 71). O 

curso posterior da história não deixou de dar razão a Humbert-Droz.  
19 Palmiro Togliatti (1893-1964): secretário-geral do Partido Comunista Italiano de 1927 a 1964. Participou, ao 

lado de Antonio Gramsci, do jornal L’Ordine Nuovo (1919-1920) e da fundação do PCI, em 1921. Um dos 

principais dirigentes na história do PCI e do movimento comunista no século XX.  



44 

 

A possibilidade de renovação no campo do marxismo e do socialismo a partir do XX 

Congresso foi percebida com entusiasmo por intelectuais como György Lukács, que esteve 

entre aqueles que melhor representou a apostou na possibilidade de renascimento do marxismo 

sem o rompimento com a URSS20- e cuja obra exerceria a partir dos anos 60 uma significativa 

influência entre jovens intelectuais ligados ao PCB. Outros militantes e intelectuais tiveram 

avaliação similar a de Lukács, pois se “uma fé se perdia, uma esperança podia substituí-la”21.  

Uma das consequências na relação entre os partidos comunistas e a URSS com a 

reorientação da política soviética foi o debate sobre as vias nacionais de desenvolvimento do 

socialismo. Conforme Togliatti (1980, p.135): “a doutrina da diversidade dos caminhos de 

desenvolvimento para o socialismo requer hoje uma elaboração mais profunda”. Togliatti 

sinalizou para a conformação no campo socialista internacional de um sistema policêntrico 

entre os partidos e movimentos comunistas dos distintos países, com o estímulo de relações 

bilaterais entre eles para atender à exigência de autonomia. Em termos políticos essa proposta 

significava o não alinhamento direto à principal referência no movimento comunista 

internacional: a URSS, ainda que o “Estado-guia” continuasse a ser o pilar de todo o 

movimento22.  

A estratégia ao socialismo que Palmiro Togliatti formulou para o PCI a partir de 1956 

levava em consideração as circunstâncias próprias a um país ainda capitalista. Entre os aspectos 

mais significativos da nova fase da luta pelo socialismo segundo a visão de Togliatti estariam: 

a valorização do método democrático de disputa pelo poder do Estado – valorização da atuação 

dos comunistas nas instituições liberal-burguesas, como o Parlamento –, e a proposição de um 

caminho pacífico por meio de reformas e transformações econômicas rumo ao socialismo. 

Sobre este último aspecto: 

                                                 
20 Conforme José Paulo Netto: “De fato, após o XX Congresso do PCUS e seu retorno da deportação, Lukács 

vislumbra a concreta possibilidade de uma auto-reforma do “socialismo real” (expressão, aliás, estranha a Lukács). 

Avalia o período que se abre como uma transição que pode resgatar as promessas emancipadoras do Outubro 

vermelho de 1917, desde que se erradiquem as raízes do stalinismo e, ao mesmo tempo, mantenha-se e se 

aprofunde a crítica da sociedade burguesa – que, para ele, volta a experimentar, nos anos 1960, uma crise profunda” 

(LUKÁCS, 2008, p.19).  
21 O depoimento de Lucio Magri exemplifica essa percepção ainda otimista entre militantes comunistas: “Assim, 

uma fé se perdia, mas uma esperança podia substituí-la. Lembro que na época não havia camarada quem mesmo 

magoado pelo passado ou, como eu, com dúvidas sobre o futuro, não pensasse e não dissesse: ‘Em todo caso, 

estamos seguindo em frente’” (MAGRI, 2014, p.118-119). 
22 Na famosa resposta dada às nove perguntas sobre o stalinismo formuladas pela revista Nuovi Argomenti a 

políticos e intelectuais de diferentes tendências, Palmiro Togliatti expôs seu ponto de vista: “O que o Partido 

Comunista da União Soviética realizou permanece, como disse, o primeiro grande modelo de construção de uma 

sociedade socialista, cuja estrada foi aberta por uma profunda e decisiva fratura revolucionária. Hoje, a frente da 

construção socialista nos países onde os comunistas são o partido dirigente ampliou-se tanto (compreende a terça 

parte do gênero humano!), que, mesmo para essa parte, o modelo soviético não pode e não deve mais ser 

obrigatório”. (TOGLIATTI, 1980, p.124, grifo RL). 
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Com efeito, podemos encontrar um impulso para o socialismo e uma orientação mais 

ou menos clara no sentido de reformas e de transformações econômicas de tipo 

socialista até mesmo em países onde os partidos comunistas não apenas não 

participam do poder, mas por vezes não são sequer forças significativas. Qual deva 

ser a função que se coloca aos partidos comunistas em tais casos, é um problema a ser 

estudado: e não cabe a nós o seu estudo prioritário. Cabe às vanguardas operárias, aos 

comunistas que operam em tais países. É certo, porém, que estamos aqui diante de 

uma situação nova na relação entre os partidos comunistas e o poder, entre os partidos 

comunistas e as massas trabalhadoras, entre as tarefas dos partidos comunistas e o 

avanço de países inteiros para o socialismo. (TOGLIATTI, 1980, p.137, grifo RL). 

 

Para Togliatti, a construção do socialismo por reformas graduais colocava-se como 

perspectiva concreta aos partidos comunistas – como já havia ocorrido no período da II 

Internacional, mas numa conjuntura diferente daquela que antecedeu a Guerra Mundial de 

1914-1918. A “operação de cerco” ao Estado capitalista seria gradativa, disputada passo a passo 

nas próprias instituições liberal-burguesas. Outro ponto importante da argumentação de 

Togliatti foi admitir como possível a construção do socialismo sem a direção direta de um 

partido comunista. Este constituiu um ponto importante para o PCB, dada a impossibilidade 

institucional-legal de participar diretamente nos órgãos representativos do Estado brasileiro – 

Executivo e Legislativo – algo ainda a ser conquistado. Como assinalou Magri (2014), a 

proposição de Togliatti de uma guerra de posição – Magri não utilizou essa expressão – no 

próprio campo do adversário de classe rumo ao socialismo e por via pacífica descartava a 

concepção de acumulação de forças para a ruptura revolucionária. Mas deixava em aberto a 

questão de como se passaria das reformas graduais à superação do próprio capitalismo23. Este 

parece ter sido o limite histórico de todas as correntes teórico-políticas que no século XX 

propuseram as reformas graduais como caminho ao socialismo. 

Mesmo que sem representar uma ruptura, a posição assumida pelo PCI trouxe um ponto 

de tensão no movimento comunista internacional, especialmente em relação à URSS – espécie 

de prenúncio do posterior rompimento da China com a URSS. Duas alternativas se colocaram 

objetivamente a partir de 1956: alinhamento às diretrizes soviéticas ou busca de um caminho 

autônomo, uma via nacional ao socialismo. Estas opções não necessariamente seriam 

excludentes. Ao contrário daqueles que enfatizam a adaptação passiva do PCB às diretrizes 

                                                 
23 Segundo Magri (2014, p.139): “Porque uma interrogação permanecia: se e quando essas reformas – 

intrinsecamente anticapitalistas, produzidas pela luta de classes, dirigidas por um partido comunista – 

conseguiriam iniciar uma crise no sistema e mudar seu traço dominante e como poderiam configurar um salto e 

organizar os princípios de uma nova ordem. Togliatti não devia nem podia lhe dar uma resposta, porque esta 

somente podia tomar forma em relação à situação concreta em que a interrogação se colocava. Naquele momento, 

na Itália e no Ocidente, essa situação estava muito distante, e ele podia apenas seguir a linha sutil que ele mesmo 

havia traçado entre reformismo gradualista e revolução socialista”.  
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externas24, a solução dada pelo núcleo dirigente do PCB após acirrado debate e disputa interna 

nos anos de 1956 e 1957 foi precisamente uma síntese entre essas duas posições. Ou seja, entre 

aqueles que priorizaram inicialmente a renovação de acordo com as diretrizes da URSS, e 

aqueles que propunham a formulação de um caminho próprio ao socialismo, na trilha aberta 

pelo PCI, como Agildo Barata e Armando Lopes da Cunha.  

 

 

1.2 A recomposição do núcleo dirigente do PCB e os caminhos da revolução nacional-

democrática no Brasil 

 

 

Na análise das correntes que travaram a disputa interna pela direção do partido e a 

definição de seu programa político entre 1956 e 1958, Segatto (1995) identificou três: a 

renovadora, formada por intelectuais que trabalhavam na imprensa do PCB e em órgãos do 

Comitê Central, como Agildo Barata; a conservadora, composta por Prestes, João Amazonas, 

Maurício Grabois, Carlos Marighella e Arruda Câmara, que compunha o núcleo dirigente do 

partido até 1957 e era identificada ao stalinismo (“marxismo-leninismo”) e ao Programa de 

1954; e o centro pragmático, que foi constituído no decorrer dos debates e da crise de 

1956/1957 e aproximou-se inicialmente dos conservadores para combater os renovadores e 

depois passou a combater os próprios conservadores com a finalidade de isolá-los. Desta 

corrente, que foi vitoriosa na disputa interna, fizeram parte Giocondo Dias, Mário Alves e Jacob 

Gorender, os quais conseguiram atrair dirigentes e intelectuais ligados inicialmente aos 

renovadores e aos conservadores. 

A descrição feita por Segatto capta o movimento interno dos principais atores políticos 

do PCB durante a crise de 1956/1957 e constitui um parâmetro para se compreender a 

recomposição do núcleo dirigente do PCB após 1958. Embora não ajude a compreender a 

posição político-ideológica de dirigentes como Mário Alves e Jacob Gorender, que, para além 

                                                 
24 O historiador Lincoln Secco, ao propor uma explicação para a substituição do PCB pelo PT como principal 

representante da esquerda brasileira, vê a subordinação do PCB a um centro externo um dos fatores explicativos 

desse acontecimento: “Em verdade, o PCB adotou quase sempre políticas determinadas por algum centro exterior 

à sua ação. Durante a vigência do Comintern isso foi explícito e desastroso, depois, na época do Kominform houve 

alguma política de origem endógena, mas toda ela presa à matriz da III Internacional; e quando um grupo de 

intelectuais e dirigentes tentou renovar o partido, o fez transpondo uma problemática italiana para o Brasil, nem 

sempre com as devidas mediações e apesar da correção e brilhantismo de algumas tentativas” (SECCO, 2006, 

p.143).  
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do pragmatismo da disputa interna, preservavam a noção de revolução como ruptura com o 

poder burguês.25 Além disso, as diferenças nas concepções das correntes refletiam as tensões 

estabelecidas para se responder politicamente a alterações de fundo na economia política do 

capitalismo brasileiro durante a transição ao capitalismo monopolista.  

Diante dos resultados posteriores da disputa interna – saída dos renovadores; como 

Agildo Barata e Armando Lopes; a expulsão de alguns dos conservadores, como Arruda 

Câmara, João Amazonas e Grabois, que formariam o PCdoB em 1962; a ruptura de Marighella, 

Mário Alves, Gorender e Apolônio de Carvalho com o PCB após o golpe de 1964 para 

organizarem a resistência armada – o núcleo dirigente do PCB reorganizou-se, sem nunca 

alcançar a unidade completa, em torno de três nomes: Luiz Carlos Prestes, Giocondo Dias e 

Armênio Guedes. A trajetória desses dirigentes comunistas e as posições por eles defendidas 

sintetizam, do ponto de vista da direção do partido, as principais tendências e conflitos internos 

que marcaram o PCB até o início da década de 1980, especialmente após o VI Congresso de 

1967.  

 

 

1.2.1 Luiz Carlos Prestes, Giocondo Dias e Armênio Guedes: unidade na diversidade? 

 

 

Numa carta a Palmiro Togliatti, de 18 de maio de 1923, quando se encontrava em 

Moscou, Antonio Gramsci escreveu suas impressões sobre os problemas colocados para o 

desenvolvimento do ainda jovem PCI: 

 

A questão fundamental hoje é aquela que você mesmo pôs: é preciso criar no interior 

do Partido um núcleo (que não seja uma fração) de companheiros que tenham o 

máximo de homogeneidade ideológica e, portanto, consigam imprimir à ação prática 

um máximo de unidade de orientação (GRAMSCI, 2004, p. 129-130).  

                                                 
25 O depoimento de Armênio Guedes sobre Mário Alves, de quem discordava, fornece indicações mais precisas 

para se compreender a posição de Mário Alves e de seu posterior rompimento com o PCB: “Eu encontrei o Mario 

Alves quando ele veio da China. Ele passou um período longo na China, um ou dois meses discutindo, já depois 

do XX Congresso, fim de 57 ou início de 58, e aí encontrei com ele num ponto do Rio de Janeiro. Ele tinha chegado 

e disse: “Nessa discussão aí nós temos que ser jesuítas, vamos ficar na média”. Ele não queria uma ruptura com a 

velha linha de assalto ao poder ou coisa semelhante. Porque no Manifesto de 50 se dizia que os comunistas deviam 

lutar para formar focos de guerrilha, focos de resistência e tomar o poder onde fosse, nem que fosse por semanas, 

dias ou horas. Um pouco para mostrar a diferença entre um poder popular e revolucionário e o poder da burguesia. 

Quer dizer, o objetivo desse poder era tirar o Brasil do campo da guerra e colocar no campo do socialismo e da 

paz. Era mais ou menos o que se dizia na época” (GUEDES, 2011).  
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Inspirado na capacidade de liderança do Partido Comunista na U.R.S.S., ainda liderado 

por Lênin naquele momento, Gramsci tocava na questão do núcleo dirigente. Ele buscava 

respostas para a solução dos problemas do PCI e de disputa pela liderança no campo da esquerda 

e do movimento operário com Partido Socialista Italiano. O problema para o partido de Gramsci 

e de Togliatti era o de constituir um núcleo que expressasse, organicamente por sua ação e 

concepção, e garantisse a identidade e a realização do programa histórico do partido sem 

submergir às diferentes conjunturas históricas ou transformar-se em uma casta burocrática com 

interesses próprios. Gramsci constatava a existência desse núcleo na Rússia e o tomava como 

referência para “o que fazer” no PCI e na luta de classes na Itália26. A constituição de um núcleo 

dirigente não seria apenas um problema russo ou italiano, mas um desafio permanente aos 

diversos partidos comunistas. Isso estava posto para o PCB após a deflagração da crise interna 

em 1956. 

Na crise que antecedeu a Declaração de Março, Giocondo Dias já era um quadro 

partidário de razoável experiência e membro do Comitê Central. Havia participado tanto de 

tentativas de assalto ao poder – a rebelião em Natal, em 1935, pela ANL – como da atuação do 

PCB nas instituições políticas como partido legalmente reconhecido – foi eleito deputado pela 

Bahia em 1946. Ganhou espaço no partido pela capacidade demonstrada de atuar como 

mediador de conflitos em prol da unidade do partido em momentos de crise – como a de 

1956/1957 e a de 1964 a 1967 – pela projeção nos órgãos de direção e pela influência na 

definição da política do PCB para se chegar ao poder. Passou a exercer, pouco a pouco, as 

funções antes desempenhadas por Arruda Câmara.  

Giocondo Dias desempenhou papel decisivo para a constituição da comissão 

responsável pela elaboração da Declaração de Março, em substituição ao Informe preparado 

por outros integrantes do Comitê Central, como João Amazonas27. Os depoimentos sobre sua 

                                                 
26 “Penso que devemos encarar a questão do PSI de modo mais realista e tendo em vista, portanto, o período depois 

da tomada do poder. Três anos de experiência nos ensinaram, e não só na Itália, quanto são enraizadas as tradições 

socialdemocratas e como é difícil destruir os resíduos do passado apenas através da polêmica ideológica. É 

necessária uma ampla e minuciosa ação política, que desfaça cotidianamente esta tradição, desagregando o 

organismo que a encarna. A tática da Internacional adequa-se a isso. Na Rússia, dos 350.000 membros do Partido 

Comunista, somente 50.000 são velhos bolcheviques; os outros 300.000 são ex-mencheviques e ex-socialistas 

revolucionários, que vieram a nós graças à ação política do núcleo originário. Este núcleo, porém, não 

submergiu diante destes novos elementos, mas continua a dirigir o Partido e até mesmo se fortalece 

continuamante nas representações dos congressos e no movimento geral do estrato dirigente” (GRAMSCI, 

2004, p.130-131, grifos RL).  
27 “Na última reunião Plenária, em agosto de 1957, o Comitê Central decidira preparar um documento analisando 

os reflexos do XX Congresso do PCUS e da recente luta interna do Partido. Giocondo Dias foi encarregado de 

coordenar esse trabalho. Para isso, convocou um grupo do qual participaram Mário Alves, Jacob Gorender, 

Armênio Guedes, Dinarco Reis, Orestes Timbaúba e Alberto Passos Guimarães. E, no apartamento deste último, 
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participação naquele momento o caracterizam como um mediador e adepto da aliança com a 

burguesia nacional como elemento tático necessário àquela etapa da revolução brasileira:  

 

Sobre a Declaração de 58 – O Jacob mostra isso, que na comissão, nós víamos o 

caminho para o socialismo com um certo liberalismo – não sei se é esse o termo que 

ele usa28 – eu, Alberto Passos, não sei se ele põe o Giocondo nisso. Mas na verdade, 

o grupo mais firme nisso era o Alberto Passos29, eu [...]. O Dias era um mediador, 

conciliava um pouco as duas partes, mas tendente à discussão. A comissão que 

elaborou a Declaração. O Partido estava preparando uma reunião e Prestes, com 

Amazonas e não sei mais quem, elaboraram um Informe para o Comitê Central, que 

era um balanço da discussão. Aí sim que o Dias interveio. Com um certo apoio dele, 

fizemos uma comissão à parte dessa oficial. E quando a reunião se abriu, nós 

apresentamos essa Declaração para substituir o Informe que tinha como principal 

cabeça Prestes. E nós conseguimos aprovar a Declaração. Aí foi o ano de 58, quando 

nós começamos realmente um trabalho pela legalidade do partido, começamos a falar 

no caminho democrático para o socialismo, tomando muito como paradigma as 

coisas do Partido Comunista Italiano. Nós éramos muito influenciados pelas 

ideias de Togliatti [...]. E já aí, esse outro grupo, que queria uma abertura, mas uma 

abertura controlada, exclusão controlada. Eram Mario Alves, o Jacob, que se 

diferenciavam do Mauricio Grabois, do grupo que saiu e fundou o PCdoB. Mas eles 

eram limitados, eram ainda partidários da União Soviética. (GUEDES, 2011, grifos 

RL).  

 

Uma análise sobre o significado da Declaração de Março por parte de Giocondo Dias 

viria em conjuntura posterior, no debate sobre as teses do PCB para o VI Congresso de 1967. 

No artigo intitulado “Erros e deficiências do trabalho de direção”, assinado como José Neves30, 

há uma defesa da linha seguida pelo partido desde a Declaração de Março de 1958 e da abertura 

que propiciou ao desenvolvimento do debate democrático como elemento formador da vontade 

política do partido, isolando os representantes do autoritarismo em seu interior: 

 

Impossibilitados de continuar aplicando os métodos impositivos e mandonistas, e sem 

condições para supera-los, o “presidium” e o Secretariado Nacional se omitiram, 

                                                 
à Rua Carvalho de Mendonça, em Copacabana, passaram a reunir-se secretamente, de dezembro de 1957 a 

fevereiro do ano seguinte. Nem mesmo o CC [Comitê Central] tinha conhecimento dessas reuniões” (FALCÃO, 

1993, p. 201).  
28Armênio Guedes refere-se a essa passagem do livro de Jacob Gorender, Combate nas Trevas: “A presença de 

tantos baianos na comissão da Declaração de Março resultou do relacionamento pessoal com o seu coordenador, 

Giocondo Dias. Devo esclarecer que o terreno de ideias comuns, que nos permitiu aquela colaboração, não excluía 

diferenças em seguida acentuadas. Armênio [Guedes] e Alberto [Passos] extremavam o gradualismo do processo 

de aproximação do poder revolucionário e viam no socialismo a evolução da democracia burguesa. Mario Alves 

e eu nos inclinamos por uma avaliação cética do potencial revolucionário da burguesia nacional. Giocondo Dias, 

pelo contrário, reforçou o apego à aliança com a burguesia nacional e praticamente subordinou a tática do partido 

a essa aliança” (GORENDER, 1987, p. 31). 
29 Segundo consta, a participação e colaboração de Alberto Passos nos aspectos teóricos foi fundamental para a 

redação da Declaração de Março (FALCÃO, 1993, p. 201).  
30 Segundo Falcão (1993, p. 267): “Giocondo participa ativamente de todos os debates, tendo escrito, nessa ocasião, 

três antológicos artigos: “Problemas Ideológicos”, “Luta Interna à Esquerda e à Direita” e “Cataclisma 

Democrático e Direção Coletiva”, assinados com o pseudônimo de José Neves. Neles, caracteriza o caminho 

nacional da revolução brasileira, combate os desvios e reafirma os princípios e métodos leninistas de organização, 

criticando o golpismo, o aventurismo e o liquidacionismo”.  
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perderam autoridade, não dirigiram o processo autocrítico de busca e correção dos 

erros do passado. Face a esta situação, o CC, em agosto de 1957, realizou 

modificações na composição do “presidium” e do Secretariado Nacional. As 

modificações nos órgãos de direção e, principalmente, a aprovação pelo CC da 

Declaração de Março de 1958 representaram importante papel nesse processo, 

assinalando a rutura [sic] com as concepções e práticas dogmáticas e sectárias. Assim 

se tornou possível a realização do V Congresso, inegavelmente um marco relevante 

na nova etapa da formação do Partido. Pode-se afirmar – como está na “Resolução 

sobre a política de organização do Partido” – que foi a primeira vez em nossa 

história que o coletivo partidário debateu e estabeleceu, dentro das normas do 

centralismo democrático, a sua linha política e seus estatutos, elegendo ao mesmo 

tempo as suas direções, desde baixo até em cima, livremente, sem imposições 

(TRIBUNA DE DEBATES, 15 fev. 1967, p. 11, grifos RL).  

 

Embora possa se questionar o autor sobre outros momentos da história do PCB em que 

a democracia interna foi a marca do partido – como entre 1922 e 1930 – o que importa registar 

para se entender a posição de Dias é o fato de que, para este dirigente, foi a partir de 1958 que 

o PCB passou a ser um partido de ação política, deixando a condição de seita para ser um partido 

revolucionário de massas31. Na passagem citada, nota-se a preocupação do autor com os 

aspectos organizacionais do partido, em especial o centralismo democrático. Esse seria um dos 

temas principais dos artigos assinados como José Neves na Voz Operária publicada durante a 

vigência da ditadura civil-militar e, posteriormente, sem o uso do pseudônimo (DIAS, 1983).  

O centralismo democrático era uma das principais formulações que caracterizaram a 

organização partidária dos comunistas russos durante a luta contra a autocracia czarista na 

Rússia. A partir da III Internacional (1921) o centralismo passou a modelo obrigatório a todos 

os partidos comunistas para o desenvolvimento de relações orgânicas com as massas, por meio 

da fusão do centralismo com a democracia proletária32. Segundo dirigente búlgaro e secretário-

geral da Internacional Comunista na década de 1930, Jorge Dimitrov (1972), o centralismo 

democrático constituía a resposta organizativa à própria estruturação do poder pela classe 

                                                 
31 A opinião de Armênio Guedes, um dos formuladores da Declaração, é convergente com a de Dias, pois foi 

naquele momento que a renovação do partido fundada na democracia ganhou densidade: “a Declaração de Março 

de 58 é o primeiro documento realmente fruto de uma discussão democrática no partido. [...] Aí a tendência da 

renovação já aparece numa etapa superior. Já se tinha um pouco a ideia da democracia como algo permanente” 

(GUEDES, 2011).  
32 Segundo as Teses sobre a estrutura organizacional, métodos e conteúdo de trabalho dos Partidos Comunistas da 

Internacional Comunista, de 12 de junho de 1921: "O centralismo democrático na organização do Partido 

Comunista deve ser uma síntese real, uma fusão do centralismo com a democracia proletária. Esta fusão só pode 

ser alcançada quando a organização do partido trabalha e luta unida em todos os momentos, como uma unidade 

em seu conjunto. A centralização no Partido Comunista não significa centralização formal, mecânica, mas a 

centralização da atividade comunista, ou seja, flexível ao mesmo tempo. A centralização formal ou mecânica 

significaria a centralização do "poder" nas mãos da burocracia do partido, permitindo-lhe dominar os outros 

membros do partido ou as massas proletárias revolucionárias que estão fora do Partido". (THIRD 

INTERNATIONAL, 1983, p.235, tradução RL). Nesse sentido, o centralismo democrático seria a forma 

organizativa que se opõe àquela existente sob o Estado burguês, em que mesmo nas organizações de defesa dos 

trabalhadores encontra-se a divisão entre a os funcionários ativos e as massas passivas, em que a democracia 

formal substitui a participação ativa dos trabalhadores (THIRD INTERNATIONAL, 1983, p.235). 



51 

 

dominante, que dispunha do Estado. Era o meio para assegurar a unidade e a vontade na ação 

para triunfar perante a burguesia, a qual dominava o aparato centralizado do Estado.  

A forma que assumiria o centralismo, no entanto, dependeria daqueles que conduziam 

o partido e sob quais circunstâncias históricas. Durante os anos de clandestinidade – 1947-1958 

– prevaleceu o centralismo no PCB, cujo principal fiador foi Arruda Câmara. Durante a crise 

de 1956/1957 a pressão das bases era pela inversão dessa relação – menos centralismo e mais 

democracia na formação da vontade política e do programa de ação política. A condução e 

reflexão do centralismo democrático no interior do partido cabia especialmente ao núcleo 

dirigente.  

A posição assumida por Dias no PCB refletiu-se na escolha de seu tema de reflexão 

nos artigos que escreveu para a Voz Operária já sob a vigência da ditadura-civil militar. Por 

meio dos artigos de José Neves que serão dadas as diretrizes para a interpretação e realização, 

do ponto de vista organizativo, do centralismo democrático sob a repressão do Estado, quando 

a democracia interna deveria ater-se aos limites do centralismo: 

 

O centralismo e a democracia interna obedecem à conveniência da luta revolucionária. 

De acordo com as condições históricas, o peso relativo do centralismo ou da 

democracia pode aumentar ou diminuir. A nossa experiência ensina que nas 

condições de clandestinidade, quando as perseguições se intensificam, o 

centralismo se desenvolve mantendo-se a democracia interna nos limites 

impostos pela situação. A realização do VI Congresso, possibilitando a circulação 

das ideias, os debates, a eleição das direções e dos delegados, garantindo o direito de 

divergir, demonstra, na prática, o esforço do nosso Partido para que, mesmo em 

condições de dura clandestinidade, não haja predominância absoluta ou abusiva do 

centralismo (VOZ OPERÁRIA, mar. 1968, p. 3, grifos RL).  

 

Nesse sentido, a partir da Declaração de Março, Giocondo Dias será o responsável 

por “dar o tom” da organização interna do PCB, ao ponto de em alguns estudos o caracterizarem 

como “especialista em máquina” (LIMA, 1995), mais hábil na disputa interna do que um líder 

da grande política. Sobre essa característica de Giocondo Dias, veja-se o depoimento do ex-

dirigente do PCB, José Salles, sobre o perfil de Dias na relação com os quadros médios do 

partido e a diferença dele em relação a Armênio Guedes nesse aspecto: 

 

Geraldão, [era] muito amigo do Dias. E o Dias sabia falar ao coração de Geraldo. 

Nisso o Dias era muito melhor do que eu. Ele sabia falar ao coração daquele militante 

tradicional comunista – às vezes o cara nem era tão comunista –, àquela psicologia do 

quadro médio típico do partido. O Dias tinha um talento tremendo para se relacionar 

com eles. O Armênio não tinha nenhum, nunca teve33 (SALLES, 06 dez. 2013).  

                                                 
33 Veja-se a esse respeito, a posição de Geraldo Rodrigues dos Santos sobre Giocondo Dias: “Nesse processo [crise 

provocada pelo golpe de 64], cresceu aos meus olhos a figura de Giocondo Dias. Sempre com os pés no chão, Dias 

demonstrou ter sido um extraordinário secretário de organização do partido. Não fossem as providências 
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Esta condição por ele assumida iria conferir maior peso nas decisões do partido: tanto 

do ponto de vista organizacional como político. A partir de 1958, Dias tornou-se parte de um 

núcleo dirigente em fase de transição e reestruturação em relação à forma assumida pelo partido 

depois de ter sido lançado na ilegalidade pelo Estado no final dos anos 40. Dois aspectos 

firmaram-se a partir daí em sua trajetória no interior do PCB: o de organizador das relações 

internas do partido, o que, pouco a pouco, o levaria a entrar em rota de colisão com o principal 

fiador da unidade do PCB, Prestes; a crítica ao golpismo como prática política, conforme a 

crítica que fez às posições do partido antes do golpe de 1964: 

 

Não admitíamos a possibilidade de derrota. Só víamos o fluxo do movimento. Não 

admitíamos o recuo. [...] Daí não nos preparamos para a situação que se criou. Não 

víamos que, embora tendo avançado em relação a 56-57, estávamos em atraso no 

aproveitamento das possibilidades existentes, sendo pequeno o nosso Partido e débeis 

as nossas ligações com as massas. Além disso, imprimíamos à nossa atividade um 

sentido imediatista, desviando-nos da perspectiva de uma luta persistente e continuada 

pelos nossos objetivos táticos e estratégicos, através do processo de acumulação de 

forças e da conquista da hegemonia do proletariado, para ter em vista a possibilidade 

de uma vitória decorrente de motivos fortuitos, por nós “habilmente” aproveitados. É 

a ilusão de classes, a influência pequeno burguesa levando à improvisação e ao 

golpismo. (TRIBUNA DE DEBATES, 15 fev. 1967, p. 11, grifos RL). 

 

No entanto, essa crítica feita por Dias à ala golpista do PCB e sua atuação 

principalmente entre 1962 e 1964, característica do debate pós-1964, não anula o significado 

posterior do período situado entre os anos de 1956 e 1960. Para muitos militantes do partido 

que se identificaram com a Declaração de Março, aquele período ficaria registrado pela 

memória como uma espécie de refundação do PCB. O depoimento de Aloísio Teixeira, em 

homenagem a Carlos Nelson Coutinho realizada na Escola de Serviço Social da UFRJ, Rio de 

Janeiro, é um testemunho da importância daquele momento e uma síntese do que representou 

para muitos que o viveram: 

 

Aqui, estarei falando de um tempo em que éramos militantes do Partido Comunista 

Brasileiro (PCB). E o partido, para minha geração, foi o partido que existiu depois do 

XX Congresso do PCUS, em 1956; depois da Declaração de Março do Partido 

Comunista, que é de 1958; e depois do V Congresso do PCB, de 1960. [...] a 

Declaração de Março de 1958, foi um momento importante na história do Partido 

Comunista no desdobramento dos debates internos que se seguiram ao XX Congresso 

                                                 
que tomara e muitos de nós estariam sem perspectivas no imediato momento em que o golpe se consolidou. Ele 

foi provavelmente o único membro da Executiva Nacional a admitir seriamente a possibilidade da derrota, 

impensável na cabeça dos demais dirigentes que aguardavam uma resposta imediata do governo em face da ação 

dos verdadeiros agentes da subversão. Com Giocondo aprendi a tolerância, a ouvir as pessoas. Muito dedicado e 

honesto, sua perda foi enorme para todos nós. Nosso relacionamento acabou sendo íntimo” (SANTOS, 1997, p.98, 

grifos RL).  
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e uma tentativa de romper com as práticas erradas do passado (stalinistas, e vou usar 

essa expressão pela última vez). Foi anunciada uma nova política – a ampliação da 

frente única; a luta por um governo nacionalista-democrático – diretivas e decisões 

políticas que foram confirmadas no V Congresso do partido. E, o que não é pouca 

coisa, o que permitiu a aprovação da Declaração de Março e das posições políticas do 

V Congresso foi a adesão de Prestes a essa nova linha. Muito provavelmente, se a 

adesão de Prestes tivesse sido ao outro lado, outros teriam sido os resultados dessa 

história. (TEIXEIRA, 2012, p. 34-36).  

 

Dois elementos contidos no depoimento de Aloísio Teixeira, um dos representantes da 

corrente renovadora comunista nos anos 70, dão uma ideia do perfil do PCB anterior à 

Declaração de Março: a influência do stalinismo e a importância de Luiz Carlos Prestes. Estes 

dois fatores passaram a marcar com força o PCB a partir dos anos 30, após um período 

conturbado em sua história que culminou com o afastamento dos principais representantes do 

primeiro núcleo dirigente do partido, Astrojildo Pereira e Octávio Brandão, o ingresso de 

Prestes e a primeira tentativa de se chegar ao poder pela luta armada em 1935. Numa avaliação 

crítica sobre o período iniciado entre 1934 e 1935, alguns o caracterizaram como início do 

“prestismo-stalinismo” (Del Roio, 1990)34 ou mesmo de um período em que o movimento 

comunista no país seria cooptado pela modernização conservadora35. 

Mas a condição do PCB anterior à da Declaração de Março referida por Aloísio 

Teixeira era aquela da conjuntura de 1947 à de 1956, quando foi realizado o XX Congresso do 

PCUS. Com a cassação dos mandatos dos parlamentares eleitos pelo PCB em janeiro de 1948, 

durante o governo Dutra, o PCB caminhou para a luta clandestina e optou pela radicalização de 

sua linha política no embate de classes – processo em que houve uma queda brusca em seu 

número de militantes, que chegara a cerca de 200 mil em 1947 (Sodré, 1984; Vinhas, 1982). 

Diante do que caracterizava como “reação fascista” das classes dominantes, conforme os termos 

                                                 
34 A avaliação do autor sobre o desfecho da situação vivenciada pelo PCB no início da revolução burguesa no 

Brasil (1928-1935) trouxe essa avaliação: “Em meio a uma extrema instabilidade do organismo partidário e em 

função da subordinação aos ditames da IC stalinizada, ampliada pela aproximação de Luís Carlos Prestes e seus 

seguidores, formou-se no PCB uma nova direção que sintetizava aspectos do stalinismo e do prestismo, cuja 

característica principal era o sufocamento do pensamento crítico. Com a configuração do prestismo-stalinismo, a 

teoria e a atividade intelectual passaram a ser subestimadas e encaradas de um ponto de vista manipulatório, sem 

se atentar que apenas o pensamento crítico seria capaz de formular um projeto político-partidário centrado no 

trabalho, que daria substância à alternativa nacional-popular” (DEL ROIO, 1990, p.316-317, grifos RL). Note-se 

o destaque dado pelo autor à questão dos intelectuais e seu papel na formulação de um projeto para o PCB. Isso se 

relaciona a dois aspectos: a tensa relação entre intelectuais e partido na história do PCB; a produção de uma 

interpretação crítica sobre a história do partido feita em decorrência dessa própria tensão assinalada e que está 

representada na obra teórico-política da chamada corrente renovadora, como em Santos (1994). 
35“O pacifismo foi a ideologia que cimentou, nos anos 40, o encontro de duas tendências modernizadoras que 

disputavam espaços desde os anos 20: o nacionalismo (revolucionário), que privilegiava as transformações via 

Estado, e o comunismo – substituído mais tarde pelo prestismo -, que alimentava as esperanças de mudanças via 

sociedade civil. À medida em que o prestismo torna-se hegemônico no MCB, concomitantemente à consolidação 

stalinista na Rússia, exacerbando a estatolatria do MCI, a via alternativa à do Estado perde substância tendendo à 

ser cooptada pela modernização conservadora” (LIMA, 1995, p.380).  
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do Manifesto de Agosto de 1950 (Vinhas, 1982), a direção do PCB propôs a Frente Democrática 

de Libertação Nacional36.  

À forte repressão promovida pelo Estado, não apenas ao partido mas aos camponeses, 

à classe operária e aos setores de oposição, o PCB respondeu com o centralismo organizativo 

interno e a inspiração em líderes que expressassem a unidade partidária e a força do socialismo: 

Stalin37, no campo internacional, e Prestes, o Cavaleiro da Esperança, no caso nacional. A 

imagem do grande líder revolucionário era o aspecto ideológico que agregava-se ao centralismo 

interno em tempos de luta clandestina. O depoimento de Salomão Malina constitui testemunho 

importante a esse respeito: “Sempre existiu um culto em torno da personalidade de Prestes – 

não se esqueçam de que, quando se filiou, já era um nome nacional, entrara na saga do 

caudilhismo. Durante a vigência do culto, Prestes foi uma espécie de Stálin para muita gente” 

(MALINA, 2002, p.79). 

Pelo prestígio que trazia desde a época da Coluna Prestes, o Cavaleiro da Esperança 

era de fato um líder com capacidade de conferir ao PCB uma dimensão nacional-popular38. De 

modo paradoxal, Prestes não seria o principal agente do “prestismo” no interior do PCB entre 

1947 e 1957, dado o seu afastamento da vida cotidiana do partido e a extrema clandestinidade 

a que se submeteu. Em 1948 a Comissão Executiva do PCB determinou o isolamento de Prestes 

                                                 
36 Entre as propostas elencadas no Programa do “Manifesto de Agosto” de 1950 estavam a substituição da “ditadura 

feudal-burguesa” por um “governo revolucionário”; confisco e nacionalização dos bancos, das empresas e dos 

serviços públicos em geral; confisco das grandes propriedades em favor dos camponeses; liberdades democráticas; 

aumento geral dos salários dos trabalhadores e democratização da legislação social; ensino gratuito para todas as 

crianças entre 7 e 14 anos de idade; formação de um exército popular de libertação (CARONE, 1982b; VINHAS, 

1982). 
37 Como exemplo da influência de Stálin entre militantes do PCB, veja-se o depoimento de Gregório Bezerra: “A 

bem da verdade, devo confessar que eu era um ardoroso stalinista. Não era um fanático, mas tinha profunda 

admiração pelos feitos positivos de Stalin, não só durante a preparação da Revolução Bolchevique de 1917, como 

na dolorosa guerra civil e intervenção armada das potências capitalistas, bem como na luta contra a sabotagem e 

o trotskismo, e logo após o desaparecimento do imortal Lenin, na luta titânica pela construção e consolidação do 

primeiro Estado socialista. [...] Tudo isso me enchia de entusiasmo e animava-me a penetrar profundamente na 

massa camponesa para esclarecê-la, uni-la e organizá-la contra o latifúndio, o imperialismo e a reação, e pelo 

socialismo. Dessa forma, quem agia como eu não podia ser antistalinista. Pelo contrário, eu achava que a melhor 

forma de ser stalinista era cumprir rigorosamente as resoluções do PCB e aplicar corretamente sua linha política 

no trabalho concreto com as massas. É claro que nenhum comunista consciente concordou com os erros do 

camarada Stalin, os quais só vieram a público depois de sua morte” (BEZERRA, 2011, p. 456 – grifos RL). Note-

se que o stalinismo era internalizado por Gregório Bezerra como a aplicação diligente das diretrizes do partido e 

convertido em ação organizadora das massas. No caso desse militante, o stalinismo era incorporado mais como 

um “fermento” para ação do que propriamente aceitação mecânica de normas burocrático-partidárias.  
38 Em depoimento à Comissão da Verdade sobre a luta camponesa de Formoso e Trombas (GO), de 15/03/2014, a 

ex-militante do PCB de Goiás, Dirce Machado, falou sobre a importância de Prestes no início de sua militância. 

Dirce já havia lido o livro de Jorge Amado, “O Cavaleiro da Esperança” (1942), mas achava que era um “conto da 

carochinha”. Certa vez, nos anos 50, ao ver no jornal Terra Livre uma foto de Prestes, perguntou ao militante 

comunista ao seu lado se aquele homem realmente existia. Ao saber que sim, desmaiou. Esse episódio é um 

exemplo da importância de Prestes como líder de caráter nacional-popular nos anos 40 e 50 e de seu papel para 

garantir a unidade do PCB.  
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para preservá-lo. Apenas os membros do Secretariado Nacional poderiam comunicar-se com 

ele: Arruda Câmara, João Amazonas, Maurício Grabois e Pedro Pomar (Falcão, 1993).  

O papel de garantir a unidade do PCB e a centralização das decisões coube sobretudo 

a Diógenes de Arruda Câmara, secretário de organização do partido. O modo como garantiu a 

unidade e a centralização das decisões no partido a partir do final dos anos 1940 fez com que 

Arruda Câmara fosse um dos dirigentes mais identificados ao stalinismo e ao “mandonismo” 

na história do PCB, inclusive pela reverência demonstrada à União Soviética dos tempos de 

Stálin. O próprio Prestes posteriormente chegou a utilizar a expressão “arrudismo” para 

caracterizar o autoritarismo no interior do PCB (PRESTES, 1980). O depoimento de Armênio 

Guedes ilustra esse aspecto:  

 

Em 1954, eu estava estudando na União Soviética. Já tinha dois anos que eu vivia lá. 

Eu tinha muito choque com o Amazonas, o Pomar, lá na Escola do Partido, porque eu 

tinha atitudes independentes de não aceitar as coisas que os soviéticos diziam. E 

quando a gente saía daqui para o curso em Moscou, o Arruda dizia: “temos que ouvir 

os soviéticos de chapéu na mão”. “Quando tiver alguma dúvida, olhar a estrela do 

Kremilin”. Era uma submissão total (GUEDES, 2011).  

 

Embora para um intelectual de sólida formação democrática as atitudes de Arruda 

Câmara soem anedóticas e até caricaturais, não se pode perder de vista que ele personificava, 

para além do stalinismo, o que era a organização do PCB numa situação de quase 

clandestinidade e forte repressão por parte do Estado39. À estrutura repressiva do poder estatal-

capitalista o PCB respondia com uma organização política articulada em torno do centralismo 

– muito mais do que na democracia. Esse um aspecto a ser compreendido para o entendimento 

da relação do stalinismo com o PCB. De todo modo, é provável que nos anos 50 fosse comum 

essa identificação entre Prestes e Stálin por parte dos militantes do PCB. 

Assim, nos debates desencadeados sobre o tema do “culto à personalidade” após o XX 

Congresso do PCUS, essa questão viria à tona em torno da figura de Prestes. Na Voz Operária 

nº390, de 03 de novembro de 1956, foi publicado um artigo do líder sindical Roberto Morena 

                                                 
39 Como parâmetro para essa observação, veja-se a explicação dada por Pietro Ingrao sobre o PCI, em que o autor 

chama a atenção para o papel do centralismo em períodos de luta intensa e sua adequação ao perfil de classe do 

partido, algo que não poderia ser reduzido à influência stalinista: “Creio que as formas de direção pelo alto e o 

espírito da unanimidade, que foram um aspecto marcante da tradição de nosso Partido, não derivaram apenas de 

um tributo pago ao stalinismo, mas também da necessidade de uma forte disciplina diante do adversário, 

em períodos históricos marcados por uma luta de vida ou morte. Aquelas formas de disciplina, a meu ver, 

tinham uma capacidade de resistência sobretudo na fase e no tipo de partido que há pouco recordava, ou seja, um 

partido com uma base operária e de assalariados agrícolas, de contornos sociais fortemente definidos e com uma 

memória histórica bastante sedimentada, com uma componente de meeiros e de artesãos muito caracterizada do 

ponto de vista ideológico, e com restritos grupos de intelectuais que, em boa parte, haviam passado – numa época 

duríssima – pela experiência do revolucionário profissional” (INGRAO, 1981, p. 80-81, grifos RL).  
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com uma análise crítica sobre o prestismo: “Algumas opiniões sobre o programa e a tática”. 

Morena era um dos que tentavam superar o isolamento do PCB em relação ao movimento 

operário-sindical no início dos anos 50 por meio da aproximação com as forças não comunistas 

que atuavam no sindicalismo (Penna, 2006). Essa posição pode ser um dado que explique um 

certo isolamento a que foi submetido no partido naquele período40. Além de criticar a formação 

por manuais, que “criaram em nossa mente um mundo de fórmulas”, Morena referiu-se 

diretamente ao prestismo como a versão brasileira do stalinismo: 

 

Entre nós também se desenvolveu o culto à personalidade. Em nosso Partido 

desenvolveu-se o prestismo, criando-se no povo e nos comunistas a esperança da 

salvação do país e do povo por meio da atuação de um homem e não no valor da 

organização do povo e da sua luta coletiva. Não se pode negar o valor do homem que 

luta consequentemente, da personalidade que se destaca, respeitada pelas massas, mas 

não se deve permitir que viceje a ideia da salvação por um homem, (VOZ 

OPERÁRIA, 03 de nov. 1956, p.7.) 

 

Essa crítica era relevante, pois vinha de um militante do partido ligado ao movimento 

operário-sindical, decisivo para a reorientação da linha do PCB em relação à classe operária e 

à luta política no país. Ainda que com certo receio no início, o fato é que Prestes apostou na 

mudança do partido para adaptá-lo à nova conjuntura histórica. Convergente com a avaliação 

de Aloísio Teixeira sobre a importância de Prestes, Salomão Malina também destacou o papel 

do principal líder do PCB na renovação:  

 

[...] quando se deu a denúncia do culto, paradoxalmente, o culto rendido a Prestes 

desempenhou um papel interessante: se, inicialmente, em seguida às revelações do 

XX Congresso do PCUS, vacilou quanto à posição a tomar, logo depois se aliou aos 

camaradas que pretendiam corrigir entre nós os efeitos do stalinismo, os erros 

decorrentes dessa deformação do marxismo – e o desempenho dele na transição para 

os novos tempos foi mesmo positivo. Com o peso do seu prestígio, com a aura que se 

criara em torno dele, colaborou para que a transição se verificasse entre nós em menos 

tempo. [...] As mudanças no PCB eram necessárias. A denúncia do culto precipitou-

as. Então, foram afastados da Comissão Executiva os elementos mais comprometidos 

com aquela política – João Amazonas, Mauricio Grabois, Diógenes Arruda, a 

assessoria deles...Prestes, que acabou jogando o seu prestígio na renovação, 

permaneceu, e a ele se juntaram, entre outros, Giocondo Dias e Carlos Marighella 

(MALINA, 2002, p. 79-82). 
 

No caso, o impacto da mudança não se refletiria apenas na composição do núcleo 

dirigente do partido, mas em outros aspectos. A expansão do capitalismo no país e as novas 

                                                 
40“A clareza nas relações é algo que desaparece na vida subterrânea. Estou convencido de que, entre 1947/1948 e 

1954, esses mecanismos marginalizaram muitos camaradas extremamente capazes (recordo, entre outros, o nome 

de Roberto Morena)” (MALINA, 2002, p.83). 
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diretrizes soviéticas punham sob tensão a concepção de revolução desenvolvida pelos dirigentes 

do PCB não apenas por imposição da União Soviética, mas pela própria experiência vivida e a 

reflexão sobre ela desenvolvida. No caso de Luiz Carlos Prestes, sua trajetória até a Declaração 

de Março expressa com clareza a ideia da revolução no Brasil como superação do atraso – 

representado pelo binômio imperialismo-latifúndio. 

A concepção política de Prestes foi forjada antes de seu ingresso no PCB em 1934. 

Por um lado, sua experiência como líder militar de oposição ao poder oligárquico na década de 

1920. Prestes ficou profundamente impressionado com a condição de vida das massas 

camponesas no Brasil, as quais conheceu a partir da Coluna Prestes41. No contato com essa 

realidade, observou empiricamente o atraso das relações sociais no campo.  Foi a partir dessa 

experiência que se preocupou, como ele mesmo relatou, em buscar a explicação para as causas 

daquela situação e encontra-la no marxismo42.  

Por outro lado, Prestes atuou como engenheiro na União Soviética nos tempos de 

Stalin, durante a realização do 1º Plano Quinquenal, iniciado em 1930. Durante quatro anos 

acompanhou e participou do intenso processo de desenvolvimento das forças produtivas sob o 

comando centralizado do PCUS e do Estado soviético para superar o atraso econômico do país 

em relação aos Estados capitalistas imperialistas43.  Ali, Prestes converteu-se num quadro 

                                                 
41 “Carone: Nesse caso, sua preocupação social não nasce de uma herança, mas de uma vivência. Prestes: Nasce é 

de uma certa vivência, é nisso que eu quero chegar. A vivência qual foi? Saí oficial, trabalhei aqui no Rio [de 

Janeiro], conhecia a população aqui do Rio, conhecia um pouco dessa miséria das favelas, mas com a Coluna 

atravessando regiões mais atrasadas do país é que eu pude ver a miséria em que se encontrava o nosso povo. E que 

em mim produziu um choque muito sério, eu senti, porque vi coisas excepcionais. Hoje já se vê por aqui, mas 

naquela época só nas regiões mais atrasadas do Brasil é que se via. Pessoas já velhas, homens com cabelos brancos, 

carregados de filhos, que passavam anos sem ver uma nota de mil-réis. Não podiam comprar uma enxada, não 

podiam comprar um machado. Metade da produção era para o dono da terra, porque eles não tinham terra. E a 

outra metade mal dava para se alimentarem, e não tinham para quem vender, porque os vizinhos plantavam mais 

ou menos os mesmos produtos. Essa é que foi a realidade que eu vi. E vestidos de trapos, porque os tecidos eram 

caríssimos...já no interior, nessa época. Quando chegou no norte de Goiás, um camponês desses me perguntou se 

nós estávamos lutando pela volta do imperador. Porque no tempo do império os tecidos eram mais baratos, eram 

importados da Inglaterra. Não havia a proteção aduaneira que elevou muito os preços da produção nacional. De 

maneira que eles perguntavam se estávamos lutando pela volta do imperador. Isso, eu lhe confesso, a mim me 

causou uma impressão horrível (CARONE, 2000, p. 5). 
42 Conforme seu depoimento no documentário “O Velho”: “E cada vez mais me convencia de que a única 

explicação racional que atendia à minha razão para o problema brasileiro da miséria que havia assistido no interior 

do Brasil e cuja causa eu investigava e procurava saber qual era, só encontrava realmente no marxismo”.  
43 “Talvez eu seja o estrangeiro que melhor tenha conhecido os aspectos ainda ruins da União Soviética naquela 

época. Eu cheguei lá no 1º Plano Quinquenal, que tinha se iniciado em 1930 e foi realizado em quatro anos. Posso 

lhe garantir, foi uma epopeia, porque o povo soviético passava até fome... toda a orientação do Partido era para a 

obtenção do aço, construção de altos-fornos, para carvão e petróleo. O Stalin dizia: “Nada disso se come”. Havia 

dias em que não se tinha nada para comprar. Os dirigentes do Partido iam às grandes fábricas explicar aos operários 

por que não havia nada. E ganhavam a maioria. Mas havia uma oposição, uma minoria que combatia, que era 

contra o governo. Quando anunciavam que Stalin ia fazer mais um discurso, a massa mais contrária, mais 

oposicionista, dizia: “Já sabemos, lá vem mais um aperto. Algo de ruim vem atrás disto”, porque cada discurso 

dele era mais uma exigência. Além disso, estava também se tratando da coletivização da agricultura. Os agitadores 

do Partido eram assassinados pelos kulaks nessa época. Eu era engenheiro e tinha um talão especial, com o qual 

passei três meses tomando chá sem açúcar, pois todo ele era utilizado na fabricação de bombons para exportação. 
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internacional do socialismo de seu tempo, condição que manteve até sua morte. Portanto, do 

ponto de vista político-intelectual, dois aspectos foram historicamente decisivos na sua 

formação como líder de partido político: condutor de um exército como líder militar e 

engenheiro responsável pela organização de relações de produção necessárias ao 

desenvolvimento das forças produtivas.  

 O marxismo assimilado por Prestes a partir de sua experiência nacional e internacional 

tinha por fundamento a revolução como superação do atraso pelo desenvolvimento das forças 

produtivas sob a condução de um Estado socialista – ou conduzido por forças identificadas ao 

socialismo, como a aliança operário-camponesa.  

Essa seria a concepção que passaria a predominar no PCB a partir de 1934, quando a 

revolução brasileira passa a ser concebida como revolução nacional-democrática, anti-

imperialista e antifeudal44. Durante a conjuntura de 1956 a 1958, essa perspectiva ficou sob 

tensão no interior do partido e Prestes, um dos que foi alçado ao centro da crítica, respondeu 

pela aposta na renovação. Além disso, a partir daquele momento, Prestes sairia do isolamento 

e teria participação mais ativa na vida do partido e também na vida pública. Isso o situava numa 

posição paradoxal: conduzir o PCB para além do prestismo e da influência stalinista.  

Esta tarefa implicava em vários desafios, como superar a concepção militar de 

revolução – assalto ao poder – que permanecia entre militantes e dirigentes importantes do 

partido, ou ao menos não situá-la como o aspecto chave na ação em relação ao Estado, e 

favorecer a democracia interna. Era uma situação que exigia, portanto, a ação do ator político 

– Prestes – que modifica e é, ao mesmo tempo, modificado pelas circunstâncias. A rigidez de 

outros tempos era posta à prova.  

Um contraponto importante no interior do PCB ao que representava Prestes encontra-

se na trajetória de Armênio Guedes. Ele foi uma liderança singular na história do PCB. Não 

                                                 
[...] Eu lamentei muito, pois preferia ter aprendido o russo mais facilmente, em contato com a população, do que 

ser um engenheiro e ter um tradutor ao meu lado. Eu me sentia um membro da elite ali, apesar de saber que os 

engenheiros, com quem eu podia conversar em francês, viviam em condições horríveis, sem eu entender como 

podiam desenvolver algum trabalho intelectual vivendo daquela forma. Já havia bastante bibliotecas onde estudar, 

mas as casas eram verdadeiros cortiços, com camponeses, operários, engenheiros, dormindo um do lado do outro 

em cubículos. Os camponeses, então, deixavam-me angustiado. Faltava-lhes até calçado para vestir no inverno 

[...]. Em quatro anos se construiu o Plano Quinquenal, e foi uma epopeia. Durante esse período eu tinha professores 

de economia política, de filosofia, de materialismo dialético, que iam ensinar-me em minha casa. Eu, então, 

procurei o Manuilsky para poder entrar para o Partido (CARONE, 2000, p.19-20). 
44 Em 1934, o Birô Sul-americano da Internacional Comunista elaborou um documento sobre a situação dos 

camponeses no Brasil, após reunião em que os representantes do Brasil foram, possivelmente, Prestes e Octácio 

Brandão: “Nesse documento definia-se pela primeira vez o caráter da revolução como antifeudal e anti-

imperialista, fórmula que teria grande fortuna nas décadas seguintes, sobrepujando as até então usadas “revolução 

agrária e anti-imperialista” e “revolução operária e camponesa” como referência ao conteúdo e às forças motrizes 

da revolução democrático-burguesa no Brasil” (DEL ROIO, 1990, p. 271). 
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exerceu o cargo de secretário-geral e por vezes esteve afastado das principais funções de direção 

no interior do partido, mas em alguns momentos decisivos, como na conjuntura de 1956 a 1958 

e na década de 1970, esteve entre aqueles com capacidade de pautar e orientar a ação do PCB 

na luta política. Apesar disso, o balanço que faz sobre sua história no partido é como de alguém 

que esteve na maior parte do tempo na oposição interna à direção: “Na verdade, minha vida no 

partido foi sempre uma vida na oposição, desde a Declaração de Março” (GUEDES, 2011).  

Apesar da importância como referência política e intelectual, sua produção escrita foi 

mínima, foi quase um ágrafo no partido. Ainda assim, foi a referência para muitos jovens 

intelectuais que buscaram a renovação teórica no partido desde 1958, quando participou como 

secretário da revista Estudos Sociais. Ao contrário dos dirigentes e militantes de formação 

militar que exerceriam um papel decisivo na condução do PCB, como Prestes, Giocondo Dias, 

Gregório Bezerra e Salomão Malina, Armênio Guedes vinha do campo civil.  

O ingresso de Armênio Guedes no PCB ocorreu nos anos 30, na Bahia, e foi a partir 

de lá que ajudou a reconstruir o partido após a derrota da ANL na tentativa de revolução em 

1935. Enquanto Prestes foi profundamente influenciado pela organização soviética da 

economia sob o 1º Plano Quinquenal, Guedes identificou-se pessoalmente com a reorientação 

do campo socialista a partir da proposição das frentes populares e aproximação à 

socialdemocracia no combate ao fascismo e à possibilidade de maior independência nacional 

dos partidos comunistas após a dissolução da III Internacional em 194345. Apesar da 

importância da influência externa em suas concepções políticas, foi decisiva em sua trajetória 

o papel que desempenhou para a manutenção e expansão da imprensa do partido, o que o 

situaria no campo da produção cultural e intelectual do PCB: 

 

Depois da Conferência da Mantiqueira [1943] nós tivemos uma série de iniciativas 

para reforçar esse trabalho de frente única em organizações que já existiam. 

Organizamos uma revista [Continental]. Fui o secretário e o Maurício Grabois, outro 

baiano, era o responsável por essa revista, que chegou a circular. Tirava oito mil 

exemplares. Isso era importante porque nós seguíamos um pouco aquela orientação 

leninista, o jornal do partido, o órgão do partido, como um organizador coletivo 

e um agitador coletivo. Para a organização do partido nos Estados, nesse período 

entre 1943 e 1945, tem muita importância os correspondentes da [Classe Operária]. E 

tinham também outras revistas. Por exemplo, na Bahia tinha a revista Seiva. Foi a 

primeira revista, que surgiu em 38, ainda durante o Estado Novo. Nós fizemos essa 

revista. Os responsáveis por esse trabalho foram eu e João Falcão. [...]. Na Bahia, na 

verdade, nunca houve uma repressão que destruísse toda a organização do partido, 

                                                 
45 “Eu acho que a origem de tudo isso [movimento que resultou na Declaração de 1958] é que nosso partido se 

formou já – o partido mais recente, que começou em 43 com a Conferência da Mantiqueira – sob o influxo de uma 

certa independência da III Internacional que tinha se dissolvido naquela época. O que marcou mais, pelo menos 

na minha experiência pessoal, foi o começo dessa história de ruptura com a posição muito sectária da Internacional, 

que golpeava a socialdemocracia ao mesmo tempo em que a chamava social-fascismo. Uma coisa horrorosa” 

(GUEDES, 2011).  
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tanto que nos apoiamos muito na Bahia para organizarmos a Conferência da 

Mantiqueira – com gente do Nordeste, pessoal de Pernambuco, alguns do Ceará, que 

vieram para a Conferência (GUEDES, 2011).  

 

Armênio Guedes representava na geração que conduziu o PCB a partir da década de 

1930 um tipo de intelectual decisivo para a manutenção da estrutura do partido e difusão de 

suas ideias: o jornalista – fora estudante de Direito em Salvador, mas desde o período da 

clandestinidade durante o Estado Novo passou a desenvolver atividades ligadas à imprensa 

partidária. Por dominar este tipo de trabalho, Guedes exerceu papel importante na reorganização 

da imprensa do PCB após a Declaração de Março de 1958. A saída de Agildo Barata, 

intelectual importante e um dos que propuseram a renovação do partido entre 1956 e 1957, 

representou um impacto também material ao PCB, pois era um dos principais responsáveis pela 

arrecadação de recursos para o partido46. Foi o momento em que o órgão central do PCB deixou 

de chamar-se Voz Operária e passou a intitular-se Novos Rumos:  

 

Toda aquela imprensa do partido era praticamente uma imprensa falida. Os jornais 

tiravam 300 exemplares, [estavam] endividados. Tinha a Imprensa Popular (RJ), O 

Momento, na Bahia, a Folha do Povo, em Recife, A Folha Gaúcha [Tribuna Gaúcha] 

ou alguma coisa assim, no Rio Grande do Sul, o Democrata, no Ceará. Eu quem tinha 

que reorganizar todo o trabalho do partido. Viram que esses jornais eram um peso 

imenso para o partido e não significavam nada. Reuniu-se tudo e foi lançado um 

semanário, Novos Rumos, um nome antigo de uma revista que tinha sido da Juventude 

Comunista (GUEDES, 2011). 

 

A concepção marxista de revolução oriunda dessa experiência não estaria 

necessariamente centrada na noção de desenvolvimento das forças produtivas, mas na relação 

a ser estabelecida entre as forças políticas em disputa para a conquista do poder do Estado de 

modo gradual. Assim, Prestes e Armênio Guedes representavam portanto duas tendências 

teórico-políticas que se apresentavam no interior do PCB com origens na década de 1930 e que 

passavam a apresentar contornos mais bem definidos no contexto de transição ao capitalismo 

monopolista no Brasil na década de 1950 e de vigência das diretrizes do XX Congresso do 

PCUS. Por um lado, uma concepção de conquista do poder de Estado pela acumulação de forças 

e com o apoio das armas e instauração de um governo democrático-popular e nacionalista, o 

                                                 
46 Segundo Leôncio Basbaum (1976, p. 237): “Em meados de 57 sofreu o Partido uma grande perda: Agildo Barata 

escreve uma carta acusatória ao CN – do qual era membro – e pede demissão do Partido, num passo em que foi 

acompanhado por todos os antigos redatores de Voz Operária e alguns da Imprensa Popular. Mas a importância 

maior desse fato estava em que Agildo era o tesoureiro do Partido, o “homem das finanças”, e havia montado uma 

máquina arrecadadora que rendia, somente no Rio, cerca de dois milhões de cruzeiros por mês. E de repente, com 

sua saída, a máquina é desmantelada e o dinheiro desaparece. Como iria viver o Partido depois disso? Quem iria 

sustentar os “camaradas dirigentes”? E como sustentar o jornal, o único que sobrara, Imprensa Popular que, 

depois do encerramento dos debates, passara a vender pouco mais de mil exemplares por dia?” 



61 

 

qual direcionaria o desenvolvimento das forças produtivas, ainda que a longo prazo, no sentido 

do socialismo. Por outro lado, a ideia de também constituir um governo democrático-

nacionalista, mas por meio de uma estratégia de inserção gradual da força antagônica no interior 

do Estado, privilegiando os meios institucionais e democráticos de conquista do poder. Essa 

segunda linha tinha em Agildo Barata, Armando Lopes da Cunha e Armênio Guedes seus 

principais representantes nos anos de 1956 e 1957 – Dias aproximar-se-ia desta concepção. 

Apesar dos dirigentes do partido conseguirem compor um novo equilíbrio de forças 

interno com a Declaração de Março de 1958 e um relativo consenso a partir dali, a 

reconfiguração do núcleo dirigente ainda não alcançara o “máximo de homogeneidade 

ideológica” necessário para “imprimir à ação prática um máximo de unidade de orientação”, 

como afirmara Gramsci durante sua passagem por Moscou. 

 

 

1.2.2 O capitalismo de Estado no Brasil e a inserção do partido no Estado 

 

 

Um dos aspectos que anunciava mudanças na orientação do PCB foi o debate acerca 

do capitalismo de Estado no Brasil – uma das primeiras tentativas de se entender o novo caráter 

do capitalismo brasileiro nos anos 50. No campo do marxismo, a referência principal para os 

intelectuais do PCB sobre este tema eram os escritos de Lênin, além daqueles produzidos por 

autores soviéticos47. Para Lênin o capitalismo de Estado constituía uma das facetas do 

                                                 
47 Aloísio Teixeira, em texto do início dos anos 80, fez uma síntese das três versões sobre o tema produzidas a 

partir do universo político-cultural soviético entre 1955 e 1960: “O conceito redescoberto de capitalismo 

monopolista de Estado tem sido apresentado em três versões diferentes. A primeira é a que consta do Manual de 

Economia Política soviético [autor P.Boccara], em sua edição de 1955, onde é apresentado da seguinte maneira: 

“O capitalismo monopolista de Estado consiste em subordinar o aparelho de Estado aos monopólios capitalistas e 

em utilizá-lo para intervir na economia do país (principalmente por sua militarização), com a finalidade de 

assegurar o lucro máximo para os monopólios e estabelecer o poder absoluto do capital financeiro”. A segunda, 

cuja autoria pode ser atribuída a Ostrovitianov e Cheprakov, em artigo de 1958, representa o mesmo 

instrumentalismo do primeiro, mas em versão mais sofisticada: “O capitalismo monopolista de Estado é um 

sistema complexo de utilização do Estado burguês capitalista pelo capital monopolista que compreende 

principalmente propriedade estatal, consumo estatal e regulação estatal”. A terceira consta da Declaração da 

Conferência dos 81 partidos comunistas, realizada em Moscou, em 1960, e proclama: “As contradições do 

imperialismo aceleraram a transformação do capitalismo monopolista em capitalismo monopolista de Estado. 

Aumentando o poder dos monopólios sobre a vida da nação, o capitalismo monopolista de Estado une a força dos 

monopólios à força do Estado em um mecanismo único para salvar o regime capitalista e para aumentar ao máximo 

os lucros da burguesia imperialista, através da exploração da classe operária e da pilhagem de vastas camadas da 

população”. Esta terceira versão, na verdade, pretende-se capaz de superar o mecanismo implícito nas outras duas, 

em que o Estado é visto como mero instrumento do capital monopolista” (TEIXEIRA, 1983, p.89).  



62 

 

capitalismo em sua fase imperialista e a interpretação por ele feita a respeito do tema vinculava-

se a uma questão de fundo: a de como realizar a transição para o socialismo. A análise de Lênin 

sobre o capitalismo de Estado situa-se num momento bastante complexo da luta de classes na 

Rússia e na Europa, ou seja, entre os acontecimentos que antecederam a Revolução de Outubro 

de 1917 e o recuo do processo revolucionário a partir de 1921.  

No prefácio à primeira edição de O Estado e a Revolução, obra escrita entre agosto e 

setembro de 1917, Lenin identificava a transformação do capitalismo monopolista em 

capitalismo monopolista de Estado como decorrência da guerra imperialista. Do ponto de vista 

da classe operária, a consequência direta era a opressão exercida sobre “massas de trabalhadores 

pelo Estado”, configurando uma situação em que os países imperialistas mais avançados 

vinham a ser “presídios militares para operários” (LENIN, 1988, p.223). Em A catástrofe que 

nos ameaça e como combate-la, de setembro de 1917, Lenin retomou o tema para argumentar 

que o capitalismo monopolista de Estado, no movimento contraditório do capital na história, 

lançava as bases materiais para o socialismo, condição a ser levada em consideração pelas 

forças revolucionárias. 

Em continuidade com o que desenvolvera em O imperialismo, fase superior do 

capitalismo (1916), Lenin notava que uma das características do capitalismo de sua época era 

a ligação indissolúvel entre os bancos, a produção industrial e o comércio. Em períodos de 

guerra como aquele iniciado em 1914, o Estado capitalista, mesmo que a favor dos interesses 

materiais da burguesia, tendia a acentuar o controle sobre essas atividades, dada a necessidade 

de mobilização e controle dos recursos econômicos disponíveis.  As grandes empresas 

poderiam ser monopolizadas pelo Estado. A questão a ser resolvida era qual o poder de classe 

que daria base ao poder estatal.48 Já no contexto russo posterior à Revolução de Fevereiro de 

1917, em que o Governo Provisório do Primeiro-Ministro Kerensky conduzia o país à 

bancarrota, a questão imediata para os bolcheviques, na perspectiva de Lenin, era a tomada do 

poder, a retirada da Rússia da Guerra e a implementação de medidas que significassem a 

regulação da economia do país por um novo poder de classe – o início da revolução socialista.  

                                                 
48 “Pois se uma grande empresa capitalista se torna um monopólio, isso significa que ela serve todo o povo. Se ela 

se torna monopólio de Estado, isso significa que o Estado (isto é, a organização armada da população, em primeiro 

lugar dos operários e dos camponeses, nas condições do democratismo revolucionário), o Estado dirige toda a 

empresa – no interesse de quem? – ou no interesse dos latifundiários e dos capitalistas; temos então um Estado 

não democrático-revolucionário, mas burocrático-reacionário, uma república imperialista, – ou no interesse de 

democracia revolucionária; então isto é precisamente um passo para o socialismo”(LENIN, 1988, p.195, grifos 

do autor).  
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Nessa concepção, o capitalismo de Estado deveria ser entendido como o primeiro momento da 

revolução socialista: 

 

A guerra imperialista é a véspera da revolução socialista. E isto não só porque a guerra 

com os seus horrores gera a insurreição proletária – nenhuma insurreição criará o 

socialismo se ele não estiver economicamente amadurecido –, mas porque o 

capitalismo monopolista de Estado é a mais completa preparação material do 

socialismo, é a sua antecâmara, é o degrau da escada da história entre o qual e o 

degrau chamado socialismo não há nenhum grau intermédio (LENIN, 1988, p.195-

196).  

 

No debate que ocorreu na Voz Operária entre 1956 e 1957 foi o tema capitalismo de 

Estado para o contexto nacional. Uma breve análise de seu conteúdo ajuda a esclarecer as 

divergências que havia no interior do PCB. Os artigos de Armando Lopes da Cunha e Jacob 

Gorender mostravam que a percepção sobre a relação entre capitalismo e Estado no Brasil 

assumia nos anos 50 características que iam além da mera garantia da propriedade privada, 

conforme o modelo clássico do Estado liberal. Dada a proposição do núcleo dirigente do PCB 

em assumir posições no governo e no Estado, esta temática não se prestava apenas a 

preocupações teóricas sobre o caráter do Estado burguês-capitalista no país. Armando Lopes 

da Cunha abriu esse debate com o artigo “O Programa e os caminhos de desenvolvimento do 

Brasil”, publicado na Voz Operária nº389, de 27/10/1956.  

Com a ressalva metodológica de que o desenvolvimento brasileiro não poderia ser 

encaixado num esquema pré-estabelecido, Lopes da Cunha assinalou neste artigo que o 

desenvolvimento capitalista no país era impulsionado pelo Estado. Diante da fraqueza do 

capital e da iniciativa privada em países atrasados como o Brasil, o desenvolvimento é realizado 

a partir das inversões estatais. Segundo o autor, estas formas de inversão estatal, já presentes 

no passado, estavam tomando grande impulso. Elas convergiam para a criação de um tipo de 

propriedade que não seria mais a propriedade privada capitalista, mas aquela típica do 

capitalismo de Estado, forma de desenvolvimento do que Lopes Cunha caracterizava como 

propriedade social. Essa articulação entre Estado e capital continha os elementos do próprio 

socialismo. No seu artigo, Lopes da Cunha questionava: 

 

Não representará isso um embrião de desenvolvimento socialista? Não são elementos 

de relações de produção não capitalista que vão surgindo na economia brasileira, da 

mesma forma que está acontecendo na Índia, Birmânia, Indonésia, etc, países em que 

este processo já se encontra mais avançado? (VOZ OPERÁRIA, 27 de out. 1956, p.5). 

 

Assim, o surgimento e expansão da propriedade social constituiria um dos 

fundamentos da diversidade de caminhos para o socialismo. Segundo a argumentação de Lopes 
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da Cunha, a pressão do imperialismo para destruir empresas como a Petrobrás seria um exemplo 

dessa possibilidade como realidade. O avanço do capitalismo trazia em germe a penetração de 

elementos do socialismo na economia brasileira. Esta particularidade não teria sido levada em 

conta no Programa elaborado pelo PCB de 1954. Do ponto de vista da proposição política de 

Lopes da Cunha, o fundamental era que o reconhecimento do desenvolvimento do capitalismo 

no Brasil implicava na elaboração de uma estratégia que recusasse a luta armada e projetasse o 

partido para disputar a direção do Estado, ainda que a longo prazo. Assim, no artigo “Quem, 

afinal, revê o marxismo, deformando-o?” Lopes da Cunha rebateu as críticas feitas a seu artigo 

por M.A. Coelho.  

 

M.A. não consegue ver que o capitalismo de Estado tende a levar o Brasil por um 

caminho de desenvolvimento que não pode ser o capitalismo, e que o aproxima do 

socialismo. Amante das explorações, da luta armada, segundo o molde clássico do 

Programa do “marxismo criador”, M. A. se horroriza diante daquela perspectiva, acha 

que seria abandonar a “luta revolucionária” e abdicar da direção em favor da 

burguesia. Que marxismo falaz!” (VOZ OPERÁRIA, 26 de jan. 1956, p.6, grifo do 

autor).  

 

Lopes da Cunha retoma em seu artigo a afirmação de Lenin de que se uma empresa 

torna-se monopólio estatal, o Estado a conduziria no interesse da burguesia ou da democracia 

revolucionária, dependendo de quem dominasse o Estado. Nesse sentido, o partido deveria lutar 

pela democratização do Estado, das empresas e instituições do capitalismo de Estado. Os 

trabalhadores deveriam ser orientados a agirem no mesmo sentido: 

 

[...] devemos aconselhar aos trabalhadores que, sem abandonarem um minuto sequer 

as lutas reivindicativas por salários, etc, lutem também pela participação na 

administração da empresa ou instituição, democratizando-as assim e facilitando sua 

utilização em beneficio deles próprios e de todo o povo (VOZ OPERÁRIA, 26 de jan. 

1956, p.6). 

 

A refutação ao autor seria feita por Jacob Gorender, no artigo “Sobre o caráter do 

capitalismo de Estado”, publicado nos números 407 e 408 da Voz Operária – o primeiro 

erroneamente atribuído a Rui Facó.  Segundo Gorender, o capitalismo monopolista de Estado 

sob domínio de capitalistas e proprietários de terra, caso do Brasil, alcançaria o mais elevado 

grau possível de socialização da produção sob forma capitalista, isto é, dentro dos marcos das 

relações de produção capitalistas. A argumentação de Gorender sobre a impossibilidade do 

capitalismo de Estado como transição ao socialismo no Brasil naquele momento tinha como 

concepção de fundo o entendimento de que no Brasil a revolução era de caráter anti-imperialista 

e antifeudal, portanto, democrático-burguesa. Ainda não existiria no país um capitalismo 
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desenvolvido, mas, ao contrário, um capitalismo de Estado “jovem”, em ascensão. Não havia, 

segundo Gorender, um nível de acumulação e desenvolvimento das forças produtivas do mesmo 

patamar de uma economia imperialista, condições necessárias para a transição do capitalismo 

de Estado ao socialismo: 

 

Constatamos que o capitalismo de Estado não é, no Brasil, o traço característico de 

uma economia capitalista madura, em sua etapa imperialista, mas, ao contrário, de 

uma economia capitalista imatura que, para se proteger e acelerar o seu 

desenvolvimento, o seu progresso, é obrigada a se utilizar de formas econômicas que, 

nos países do capitalismo “clássico”, só adquiram importância decisiva na fase do 

imperialismo. Estes países, no fundamental, puderam desenvolver o capitalismo, até 

um grau muito elevado, quase prescindindo do capitalismo de Estado. O contrário se 

passa no Brasil, onde o desenvolvimento capitalista se processa sem que tenham sido 

eliminadas as sobrevivências feudais e a opressão imperialista, em pleno século XX, 

quando o nível da técnica impõe a cada país capitalista enormes inversões de capital 

para poder resistir à concorrência dos monopólios internacionais (VOZ OPERÁRIA, 

30 de mar. 1957, p.7). 

 

Para Gorender, as características do capitalismo de Estado no Brasil, dada sua 

submissão ao imperialismo e às empresas que o representavam no país, contribuíam para o 

aprofundamento da dependência e a deformação do desenvolvimento econômico nacional. As 

chamadas “inversões imperialistas” – inversões de capital – eram exemplo de prática que 

fortalecia o monopólio estrangeiro no Brasil. Do ponto de vista político, a proposição de Lopes 

da Cunha era expressão da “corruptora ilusão reformista do caminho mais fácil, sem luta de 

classes”: 

 

Qual a perspectiva que descortinamos para o futuro? O camarada Armando Lopes da 

Cunha apresenta a perspectiva da “democratização do Estado”, incluindo, como um 

dos elementos desse caminho reformista, a “democratização” das empresas estatais, 

através da participação dos operários na sua administração. Afirma aquele articulista, 

citando recentes documentos, que é este caminho também apontado pelo Partido 

Comunista Italiano. Mais uma vez, porém, desliza para o terreno do sofisma. Os 

camaradas italianos não falam, de modo abstrato e indefinido, em democratização do 

Estado. Afirmam, com toda ênfase, que o capitalismo de Estado pode abrir caminho 

ao socialismo, sob a condição essencial do acesso das classes trabalhadoras à direção 

do Estado. E isto, como tem destacado repetidas vezes o camarada Togliatti, é todo 

um processo revolucionário, ainda que se realize por via parlamentar constitucional 

(VOZ OPERÁRIA, 30 de mar. 1957, p.4). 

 

A proposição de Gorender era de luta por um “Estado revolucionário-democrático”, 

dirigido pela frente única do proletariado, dos camponeses, pequena burguesia e burguesia 

nacional, que, portanto, alterasse a composição de classe do Estado – condição para que o 

capitalismo de Estado assumisse papel progressista no desenvolvimento do país.  
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As divergências entre Armando Lopes da Cunha e Jacob Gorender eram sobre o grau 

de maturidade do capitalismo brasileiro – mais desenvolvido, segundo a interpretação de Cunha 

– e o modo de se conquistar o poder do Estado – nesse caso, a concepção de Lopes da Cunha 

era marcada pelo gradualismo, ao contrário de Gorender. Havia carência de dados empíricos e 

históricos mais precisos sobre o tema, mas o debate que ocorreu entre Lopes da Cunha e 

Gorender ilustra as posições políticas que se defrontavam no interior do PCB. A Declaração 

de Março acabou por produzir uma tentativa de síntese dessas duas posições, caracterizando o 

impasse entre o desenvolvimento progressista e regressivo do capitalismo de Estado no Brasil.49  

A respeito desse tema, deve-se ressaltar que no campo teórico-político do PCB e da 

luta pela revolução nacional-democrática, a formulação mais avançada diante do debate sobre 

o capitalismo de Estado no Brasil e suas possibilidades apareceu na obra de Nelson Werneck 

Sodré - particularmente nos seus textos da década de 1960. Segundo Sodré, no livro História 

da Burguesia Brasileira (1964), a questão para o Brasil e as forças políticas que disputavam a 

direção da revolução burguesa era se o caminho capitalista abria ou não possibilidades para a 

independência autêntica e o pleno desenvolvimento das forças produtivas. A solução mais 

avançada seria a do Estado de democracia nacional, uma forma específica de desenvolvimento 

não capitalista que se baseasse nas experiências socialistas já acumuladas50. 

Sem deter-se no tema capitalismo de Estado, o posicionamento político de Armênio 

Guedes era próximo ao de Lopes da Cunha, como na defesa que fez da necessidade de 

composição de uma frente única nacional-democrática51. O artigo “Algumas ideias sobre frente 

                                                 
49 “O governo tem desenvolvido, apoiado no povo, formas nacionais e progressistas de capitalismo de estão, a 

exemplo da Petrobrás e de Volta Redonda. O capitalismo de Estado vem sendo um elemento progressista e anti-

imperialista da política econômica do governo, mas este ainda permite que empresas de capitalismo de Estado 

realizem uma política favorável ao imperialismo, como no caso dos financiamentos do BNDE ou da distribuição, 

pelos trustes, da energia produzida nas centrais elétricas estatais. [...] Enquanto altera a velha estrutura econômica 

e cria uma nova e mais avançada, o desenvolvimento capitalista nacional entra em conflito com a exploração 

imperialista e a estrutura tradicional arcáica e em decomposição. Este desenvolvimento se processa através de 

contradições, de avanços e recuos, mas é a tendência que abre caminho e se fortalece” (PCB, 1980, p. 7-8).  
50 “Claro está que o imperialismo opera no sentido de entravar o desenvolvimento de tais forças, dificultando o 

avanço das relações capitalistas existentes, mantendo as relações feudais ou semifeudais ou, em última instância, 

deformando o desenvolvimento capitalista. A etapa nacional e democrática do processo de libertação demanda, 

por isso, a análise de tais problemas. Levanta-se a hipótese, em consequência, de superarem os países em que o 

capitalismo ainda não se instalou a rigor, em que tem uma significação secundária no conjunto da economia, a 

etapa capitalista, voltando-se, desde logo, no processo de emancipação e de liberação nacional, para a via socialista, 

enquanto os países em que as relações capitalistas atingiram já um desenvolvimento mais ou menos amplo 

passariam pela etapa de pleno desenvolvimento capitalista, nas condições peculiares a cada um, para permitir a 

passagem à etapa socialista. O chamado “Estado de democracia nacional” seria, no caso, - o da situação de 

inexistência de relações capitalistas amplas – uma forma específica de desenvolvimento não-capitalista calcada 

principalmente na experiência socialista já acumulada” (SODRÉ, 1967, p. 367).  
51 Segundo Santos (2012, p.28): “Os textos de Guedes precisam ser associados a Armando Lopes da Cunha, um 

dos primeiros comunistas a se posicionar na imprensa partidária sobre o Relatório Kruschev, indo além da disputa 

principista que encobria a questão posta ao PCB: a revisão completa da sua tática”.  
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única no Brasil” publicado na revista Novos Tempos, em setembro de 1957, expressa suas 

posições à época. Na crítica à linha assumida pelo PCB após o Manifesto de Agosto de 1950 

afirma que: 

 

O dogmatismo no seio do PCB impediu-nos de refletir, no pensamento político, a 

realidade do país. E sem este fator – conhecimento da realidade – era impossível ter 

uma tática elaborada. A tática foi rebaixada à condição de mera agitação; partir das 

denúncias e, através apenas da propaganda, ganhar as massas para as lutas decisivas, 

para a mudança de regime. Nunca se levou em conta a importância de participar do 

movimento real (GUEDES, 2012, p. 73).  

 

Retomando Lenin, Guedes argumentou que a concepção de frente única predominante 

no PCB restringia-se às “pequenas reivindicações, tendo como fito ganhar as massas para a luta 

pela derrubada do regime” (GUEDES, 2012, p. 74). No entanto, sustentava que a política do 

partido não poderia restringir-se às reivindicações parciais que serviriam como prévia ao 

movimento revolucionário, mas impulsionar o governo – era o governo Kubistchek à época - 

para que se transformasse em um novo tipo de governo, nacionalista e democrático. Segundo 

Guedes: 

 

Esse governo não será o de libertação nacional, previsto pelo Programa do PCB [de 

1954]. Será, talvez um governo que levará a democracia, à medida que ela avance, a 

ter de encarar necessariamente a questão das transformações revolucionárias. Será, 

antes de tudo, um governo de luta contra o imperialismo norte-americano 

(antientreguista) e democrático. Isso significará o coroamento da luta pela frente única 

nacional. E tal governo, nascido de um poderoso movimento de massa (em que o 

proletariado seja a força decisiva), será um governo que não restringirá a atuação do 

proletariado, mas pelo contrário terá nele um de seus pontos de apoio, abrindo o 

caminho para a ampla democratização da vida do país e tomando medidas firmes 

contra o imperialismo norte-americano e contra os restos feudais. (GUEDES, 2012, 

p.75, grifos do autor). 

 

Contrapondo-se à visão existente em setores do partido de que a hegemonia no 

processo revolucionário seria constituída previamente pela aliança operário–camponesa, cerne 

da frente democrática de libertação nacional, Guedes argumentava que essa proposta de ação 

política impedia a formação de uma frente única com a participação do PCB no governo. Esse 

seria o expediente tático que permitiria a inserção de novos quadros no Estado, configurando 

um governo composto por forças nacionalistas e democráticas – essa proposta seria incorporada 

pela Declaração de Março52.  

                                                 
52 Segundo a Declaração: “Um governo nacionalista e democrático pode ser conquistado pela Frente Única nos 

quadros do regime vigente e aplicar uma política externa de independência e de paz, assegurar o desenvolvimento 

independente e progressista da economia nacional, tomar medidas em favor do bem-estar das massas, garantir as 

liberdades democráticas. O desenvolvimento da situação no país indica que essa orientação política pôde vir 

a ser gradualmente realizada por um ou por sucessivos governos que se apoiem na frente única nacionalista 
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Ao comentar o papel desempenhado pelos socialistas-revolucionários e mencheviques 

por meio da “comissão de contato” no Governo Provisório instaurado na Rússia após a 

Revolução de Fevereiro de 1917, Lenin ironicamente constatou que exerciam a função de 

“ministros sem pasta”53. Em alguma medida, era isso que se vislumbrava para o PCB naquele 

momento, quando ainda era um partido ilegal perante o Estado. Seria uma forma de influenciar 

o governo e o próprio Estado, em última instância, à distância, indiretamente. 

A aliança operário-camponesa, base social de um novo poder, deveria avançar a partir 

da conquista de espaços no Estado e por meio da participação no governo, ao invés de constituir 

um contra poder que buscaria a mudança por fora das instituições políticas. Assim, a 

participação no governo seria um fator favorável à hegemonia do proletariado sobre o 

campesinato:  

 

[...] ao lutar por semelhante governo, o proletariado busca criar as condições que 

possibilitem o estabelecimento de relações definitivas com o movimento camponês 

apoiando-o firmemente. O proletariado pode assim assumir a direção da revolução 

democrática do campesinato (o que constitui o traço fundamental de sua hegemonia). 

E não creio que isso seja fruto da fantasia. Participando do poder (ou apoiando-o), o 

proletariado disporá de enormes recursos para mobilizar e organizar, de cima e pela 

base massas imensas do campesinato, colocando-as sob sua direção (GUEDES, 2012, 

p. 76-77, grifos do autor).  

 

Essa seria a solução, naquele momento, para o problema “da relação entre o 

movimento democrático geral e a solução dos problemas da revolução democrático-burguesa” 

(GUEDES, 2012, p. 76) – predominantemente nacional e anti-imperialista naquele momento. 

Nesse artigo também está presente a concepção de que a disputa por espaços no governo implica 

uma situação ao mesmo tempo de unidade e luta contra a burguesia nacional, projetando uma 

longa disputa pela hegemonia na revolução brasileira. Unidade com setores anti-imperialistas 

da burguesia e luta contra sua ala direita imperialista e associada ao latifúndio.  

Raimundo Santos entende que a reflexão desenvolvida por Guedes, ainda que 

vinculada à proposta de aliança operário-camponesa nesse momento, permitia ao campo 

pecebista uma “concepção da ‘revolução brasileira’ como uma estratégia radicada em um nexo 

                                                 
e democrática. Um governo nacionalista e democrático dependerá fundamentalmente do apoio das massas e, por 

isso, o ascenso do movimento de massas não poderá deixar de influir no sentido da radicalização de sua 

composição e de sua política.” (PCB, 1980, p. 21-grifos RL).   
53 Em “As lições da revolução”, de julho de 1917: “O Soviete considerava-se como o órgão encarregado de 

controlar e fiscalizar os atos do Governo Provisório. Os chefes do Soviete criaram a chamada “comissão de 

contato”, isto é, uma comissão para contato, para ligação com o governo. Nesta comissão de contato os chefes 

socialistas-revolucionários e mencheviques do Soviete mantinham-se constantemente em conversações com o 

governo dos capitalistas, vindo a ocupar, propriamente falando, a posição de ministros sem pasta ou ministros não 

oficiais” (LENIN, 1988, p. 143-144).  
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entre democracia política e as reformas do capitalismo” (SANTOS, 2012, p. 36). É uma leitura 

possível diante do desdobramento do capitalismo brasileiro na conjuntura pós-ditadura militar 

(1964-1985) e a trajetória assumida por vários integrantes da corrente renovadora naquela 

conjuntura. No entanto, para aquela situação específica dos anos 1950 marcada pela presença 

internacional da U.R.S.S., o socialismo era para os comunistas uma possibilidade histórica real, 

ainda que distante. De todo modo, era a recusa à concepção blanquista de assalto ao poder que 

passava a integrar a teoria e a prática de dirigentes e intelectuais do PCB. Conforme a 

Declaração de Março, tratava-se de modificar por dentro a própria composição de classe do 

Estado e acumular reformas profundas na estrutura econômica e nas instituições políticas do 

país: 

 

Os comunistas consideram que existe hoje em nosso país a possibilidade real de 

conduzir, por formas e meios pacíficos, a revolução anti-imperialista e antifeudal. [...] 

O caminho pacífico significa a atuação de todas as correntes antiimperialistas dentro 

da legalidade democrática e constitucional, com a utilização de formas legais de luta 

e de organização de massas. É necessário, pois, defender esta legalidade e estendê-la, 

em benefício das massas. O aperfeiçoamento da legalidade, através de reformas 

democráticas da Constituição, deve e pode ser alcançado pacificamente, combinando 

a ação parlamentar e a extra-parlamentar. O povo brasileiro pode resolver 

pacificamente os seus problemas básicos com a acumulação, gradual mas incessante, 

de reformas profundas e consequentes na estrutura econômica e nas instituições 

políticas, chegando-se até à realização completa das transformações radicais 

colocadas na ordem-do-dia pelo próprio desenvolvimento econômico e social da 

nação (PCB, 1980, p. 22). 

 

O caminho da revolução e das transformações radicais era o das reformas graduais.  

Ainda que com impasses e tensões, o PCB trilharia sempre nesse caminho a partir dali. O 

endosso da Declaração de Março por Prestes, que aprovou o documento, em artigo publicado 

na Voz Operária de 29 de março de 1958, revela, no entanto, uma concepção um pouco 

diferente daquela de Armênio Guedes e Armando Lopes da Cunha: 

 

É necessário reconhecer que em meu artigo sobre o 40º aniversário da Revolução de 

Outubro ainda persiste a separação mecânica da tática e dos objetivos estratégicos. A 

revolução ainda é encarada ali apenas como um ato único, como um momento 

determinado, quando o salto revolucionário é a culminação de um processo durante 

o qual se produzem modificações progressistas e ocorrem formas de aproximação e 

transição para um Poder revolucionário.  

A crítica superficial de nossos erros políticos pode conduzir agora ao erro oposto, à 

preocupação exclusiva com o movimento que se processa gradualmente, 

abandonando a meta revolucionária da classe operária. Ora, uma tática que se baseia 

apenas nas conquistas imediatas e não objetiva atingir as transformações radicais nada 

tem de uma tática revolucionária, mas, pelo contrário, é uma tática reformista, que nos 

colocaria a reboque da burguesia (PCB, 1980, p. 34-35, grifos RL).  
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Ao menos na letra, o argumento de Prestes era mais próximo ao de Dimitrov do que 

ao de Stálin54- a questão era a de como traduzir essa fórmula para o contexto nacional. 

Posteriormente, o próprio Prestes indicaria os limites da concepção de revolução que defendeu, 

principalmente a defesa da revolução nacional-libertadora55. Mas essa crítica à concepção de 

revolução, Prestes somente desenvolveria a partir de meados dos anos 1970, no exílio em 

Moscou. Isso ocorreu sob a influência de jovens intelectuais que lhe eram próximos como José 

Salles, Anita Leocádia Prestes, que fazia uma tese de doutoramento em economia, e Marly 

Vianna56. Estes participaram de núcleos de estudos sobre O Capital em Moscou e buscavam 

uma renovação das leituras marxistas sobre o Brasil e tendiam a acentuar o caráter já avançado 

do capital monopolista no país. Acabaram influenciado Prestes na crítica posterior que faria ao 

PCB, especialmente aquela realizada na Carta aos Comunistas (1980). Mas isso em um período 

posterior ao abordado neste capítulo. 

Com relação às posições particulares de Prestes a partir da Declaração de Março, o 

que marcou sua posição foi a aceitação da democracia como um meio para pressionar o governo 

e o Estado a produzirem as modificações progressistas necessárias à emergência de uma 

situação revolucionária e de transição ao poder revolucionário. Na conjuntura de 1962 a 1964 

é provável que isto tenha lhe parecido como uma possibilidade real e próxima num curto 

período. Mesmo que se possa considerar que isto o situava à esquerda de Giocondo Dias e 

Armênio Guedes, como na intepretação de Anita Leocádia (PRESTES, 2012b), ainda assim, 

Prestes situava-se no campo geral demarcado pelo PCB de atuar no campo do adversário de 

classe.  

 

 

1.3 Os intelectuais como dirigentes 

 

                                                 
54 “Diante da hipótese de os comunistas apoiarem um governo de frente popular, Dimitrov mostrava-se favorável 

(recuperando-a mesmo, em outros termos) à ideia leniniana de “governo operário-camponês” como fase de 

transição e aproximação da ditadura proletária e não como sua expressão sinônima, como a entenderam Stálin e 

Zinoviev” (DEL ROIO, 1990, p.264) 
55 Num balanço sobre a derrota de 1935, Prestes destacou esse aspecto: “Estávamos todos, eu, o Berger, o Ghioldi, 

sob a orientação do VI Congresso da Internacional Comunista, que na minha opinião hoje era completamente 

errada; o Brasil já era um país capitalista há muito tempo, não podia ser chamado de colonial ou semicolonial. Não 

era feudal nem socialista, portanto a revolução era de caráter socialista e não nacional-libertador. Então, nós 

estávamos criando um Partido nacional-libertador, não um Partido do proletariado; um Partido nacional-libertador 

é policlassista, tanto que a fluência de elementos esquerdistas foi muito grande, de pequenos burgueses em nosso 

Partido” (CARONE, 2000, p. 32). 
56 Depoimento dado por Marly Vianna (10 dez. 2013).  
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A nova concepção de conquista do Estado que ganhava corpo no PCB traria à tona a 

questão dos intelectuais e as funções a serem desempenhadas por eles numa prática de 

renovação do partido. Ainda que seja incorporada neste trabalho a concepção ampla de 

intelectual, isto é, abrangendo tanto aspectos como a produção de conhecimento como funções 

de direção, o desenvolvimento histórico e organizativo do PCB tendeu a dividir essas duas 

esferas. Atividades específicas para dirigentes e outras, distintas, para os intelectuais. Pode-se 

levantar questionamentos sobre seus limites individuais, mas os mais destacados dirigentes do 

PCB nos seus primeiros anos, Astrojildo Pereira e Octávio Brandão apresentavam essas 

características. Eram intelectuais em sua acepção ampla, dirigentes políticos e intérpretes do 

país, pioneiros no desenvolvimento da teoria marxista aplicada à realidade brasileira.  

Esse perfil do núcleo dirigente do PCB em seu início sofreria alterações a partir de 1930, 

com a saída de Astrojildo Pereira do cargo de secretário-geral do partido. Esse fato faz parte de 

um fenômeno geral à época, a proletarização da direção dos partidos comunistas sob diretrizes 

stalinistas. Do ponto de vista nacional, a tendência que se consolidaria no PCB a partir da 

década de 1930 tenderia a reduzir o papel do intelectual à de ideólogo e propagandista do 

marxismo-leninismo57. Na análise da trajetória de Astrojildo Pereira, Cezar Feijó mostra esse 

momento de dissociação entre o intelectual e o dirigente: “Encerrava a carreira do dirigente, 

iniciava a carreira do intelectual. E com ela, a procura de uma militância específica para o 

intelectual, que se limitaria a atividades relacionadas à crítica cultural e, no limite, à formulação 

de uma política cultural” (FEIJÓ, 2001, p.96).  

Segundo depoimento de Jacob Gorender, Arruda Câmara teria se referido, aos gritos, 

a Astrojildo Pereira como um “semi-analfabeto” e não um escritor (FALCÃO, 2012, p. 13). 

Sobre a marginalização de Astrojildo Pereira, Salomão Malina fez um relato emblemático:  

 

Em termos de organização, Astrojildo pesava pouco: mesmo sendo membro do 

Comitê Central, não tinha maiores responsabilidades no trabalho de direção. [...] 

Conheci-o na década de 50. Tivemos vários contatos, que eu explorava ao máximo, 

                                                 
57 “Os intelectuais, que tiveram um papel de destaque na primeira fase do PCB, depois de estigmatizados pela 

campanha de proletarização, que culminou com a queda do grupo de Pereira, teriam suas funções internas 

severamente limitadas. A partir dos anos 30, o stalinismo submeteria os intelectuais ao papel de meros 

propagandistas da linha justa elaborada pelos verdadeiros intelectuais, ou seja, os dirigentes – mais 

particularmente, como nos lembra Berenice Cavalcanti, os ligados ao círculo prestista. Havia forte anti-

intelectualismo no círculo prestista, a partir, sobretudo, de Prestes, Arruda Câmara e João Amazonas. Para eles, 

usando palavras de Pedro Pomar, ligado ao grupo, os intelectuais teriam por função esclarecer a linha política, a 

qual está “subordinada, não aos desejos fortuitos de cada comunista, mas a uma realidade material objetiva, 

interpretada segundo a ciência do marxismo-leninismo”. O intelectual, portanto, era o ideólogo-propagandista de 

uma ideologia científica cuja fabricação não dependia dele, estando inscrita na própria organização” (LIMA, 1995, 

p. 15).  
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uma vez que aprendi muito ao ouvi-lo. Mas nunca fomos amigos, não aprofundamos 

relações pessoais. Guardo dele uma lembrança gratíssima e sempre me ficou a 

impressão que, no fundo, ele se sentia marginalizado, discriminado dentro do Partido. 

E creio que se trata de uma sensação que expressa a verdade. [...] O clima de 

clandestinidade que se seguiu a 1947/1948 favoreceu a emergência e a consolidação 

de certas deformações. [...] E Astrojildo foi nitidamente discriminado: um homem 

com a sua história de lutas, com a sua contribuição à construção do Partido, com o seu 

prestígio na cultura brasileira, merecia possibilidades de influência bem mais amplas 

(MALINA, 2002, 82-83). 

 

De fato, o grande intelectual do partido passara a ser nos anos 30 o secretário-geral e 

os que ocupavam os principais postos de direção, não necessariamente aqueles com maior 

capacidade de produção teórica e intelectual. A tensão provocada entre os militantes e dirigentes 

do PCB sob o impacto do relatório Kruschev e, provavelmente, as novas características do 

capitalismo brasileiro e o desenvolvimento e a sua demanda por novos intelectuais, reverberou 

no interior do partido durante a crise de 1956/1957. Agildo Barata, em artigo publicado 

inicialmente em Notícias de Hoje, de 27 de novembro de 1956, “Pela democratização do 

partido”, levantou para o debate interno a questão dos intelectuais e seu papel como condutores 

da renovação do partido:  

 

[...] nas ocasiões de crise, enquanto os filósofos e pensadores idealistas buscam 

mascarar os choques, ocultar os conflitos ou pregar a conciliação freando, qualquer 

que seja o pretexto, o livre curso dos choques entre o velho que resiste e o novo que 

busca abrir caminhos, os filósofos e pensadores marxistas põem em relevo as 

contradições para superá-las. A conciliação é, então, antimarxista; e a superação das 

contradições postas em relevo é marxista. [...] Qual será o grupo, camada ou classe 

que, no Brasil, está em melhores condições de realizar o debate, de descobrir o 

“novo”? Sobre isto tenho firmeza de opinião: o novo surgirá da intelectualidade ou da 

“inteliguêntsia” marxista. E isto porque a pesquisa, a descoberta do novo – como disse 

– é um hábito de ler, de estudar, de cultura. E contra a “inteliguêntsia” choverão os 

chavões transformando o debate em um ato misto de inteligência e coragem. É 

preciso, então, não afrouxar, até que surja a nova verdade. Achada esta, o proletariado 

a tomará em suas mãos potentes (VOZ OPERÁRIA, 02 de fev. 1957, p.6) 

 

Agildo Barata expressou com clareza o papel dos intelectuais como líderes do processo 

de renovação do partido. A intelectualidade como o ator da mudança. Importante notar que em 

seu raciocínio a mudança não viria daqueles diretamente envolvidos no processo de produção, 

os operários, mas dos portadores de cultura, daqueles que dominavam o método marxista. A 

consciência revolucionária viria dos intelectuais e eles seriam os mediadores entre o partido e 

a classe. Em alguma medida, Barata também reproduzia a concepção predominante do PCB de 

que a subjetividade revolucionária é formada e suscitada por uma ação exterior ao trabalhador 

envolvido com o processo produtivo. Essa função era “transportada” do antigo dirigente para o 

novo intelectual.  
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A contra tendência ao stalinismo no interior do PCB ganharia fôlego se materializaria 

aos poucos por meio da política cultural desenvolvida por intelectuais do partido sob o influxo 

da Declaração de Março de 1958.  Como exemplos, a constituição da revista Estudo Sociais e 

o início da trajetória de jovens intelectuais que começavam sua formação política e cultural 

num contexto de crítica aos modelos dos manuais soviéticos. Conforme Coutinho (2006, p. 73-

74): “Os que começaram a estudar o marxismo nos anos 1960, como é o meu caso, tivemos a 

fortuna de ser iniciados não pelos pífios manuais soviéticos, mas por autores como Lukács, 

Gramsci, Sartre, Lefebvre, Lucien Goldmann e outros”58. A revista Estudos Sociais exerceria 

um importante papel para a discussão teórica no partido e daria espaço para o surgimento de 

novos intelectuais, já no espírito de rompimento e superação do stalinismo: 

 

[...] a Estudos Sociais expressou claramente um salto qualitativo em relação aos outros 

periódicos (oficiais) do Partido Comunista, bem como uma abertura maior, isto é, uma 

produção intelectual mais autônoma – proporcionada mesmo pela nova linha política 

pecebista. Seu objetivo, ao contrário da revista Novos Tempos (editada no período da 

discussão gerada pelo impacto do XX Congresso do PCUS), não era debater o 

caminho a ser adotado ante a crise instaurada (Santos, 1988), mas era já uma tentativa 

de prática diferente, fruto de medidas e de novas posturas apresentadas na Declaração 

de Março de 1958 (ARIAS, 2003, p.12). 

 

Conforme a autora: “A necessidade de construção de um “marxismo criador” exigia 

uma recolocação da intelectualidade dentro do partido – da marginalidade para uma posição de 

destaque” (ARIAS, 2003, p. 12). Isso trazia para o interior do PCB um novo campo de tensões, 

as quais foram abafadas no período anterior. A visão retrospectiva de Leandro Konder sobre a 

questão auxilia na compreensão de como este debate colocava-se no cotidiano do partido e as 

tensões que o envolviam. Sobre sua participação na revista Estudos Sociais, Konder (2008, p. 

p.50-53, grifos RL) assim se expressou: 

 

Em 1962-1963, sem cessar de colaborar com Novos Rumos, publiquei dois artigos no 

Diário de Notícias (um sobre Epicuro e o epicurismo, outro sobre Schopenhauer e o 

                                                 
58 Sobre a formação intelectual dos jovens que ingressaram no partido a partir do final dos anos 50, o depoimento 

de Aloísio Teixeira é importante por revelar a tendência à autoeducação intelectual, uma exigência dos novos 

tempos: “Eu me espanto hoje, quase 50 anos depois, de como líamos naquela época: líamos de tudo, de filosofia 

à ciência política. Essas questões, que faziam parte do nosso debate no dia a dia, parece que se perderam hoje. 

Perdeu-se a noção de que era preciso conhecer um pouco o pensamento do outro lado para se estabelecer e reforçar 

a sua própria posição. De quem e de quê eu estou falando? Do existencialismo, por exemplo, lia-se tudo. Eu li 

Sartre de uma ponta a outra – romance, teatro, filosofia. E, se havia posições antimarxistas – existiam, vamos falar 

claramente! –, as proposições do Sartre nesse início dos anos 1960 já eram de quem queria se aproximar do 

marxismo (a Crítica da razão dialética é do início dos anos 1960). E o estruturalismo não nos assaltava apenas 

pelo lado de fora, ou seja, não só pela polêmica com as figuras da crítica literária. Ele nos assaltava por dentro, 

com o Althusser. Era parte do nosso cotidiano a leitura deles e do debate teórico-ideológico em relação às ideias 

que colocavam” (BRAZ, 2012, p.37-38). 
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casamento). Um novo amigo, Armênio Guedes, me pôs no conselho diretivo da 

revista Estudos Sociais, “de tendência marxista”, dirigida por Astrojildo Pereira, 

fundador do Partido Comunista Brasileiro. [...] No conselho da revista me vi no meio 

do fogo cruzado que contrapunha Armênio Guedes a Mário Alves e Jacob Gorender. 

Nem sempre entendia o alcance das divergências, porém simpatizava mais 

frequentemente com as posições assumidas pelo Armênio, que tinha uma mente mais 

aberta e misturava doses elevadas de ironia às suas críticas.  

 

Essa passagem mostra ao mesmo tempo a liderança exercida por Armênio Guedes 

sobre uma nova geração de militantes e intelectuais comunistas assim como o conflito interno 

ao partido e que assumiria um caráter tenso e dramático na conjuntura pós-golpe de 1964, 

quando o PCB encontrar-se-ia dividido entre a opção pela luta armada e a estratégia da frente 

democrática de oposição ao regime militar. Para a finalidade da temática abordada, é importante 

ressaltar, contudo, que independentemente das divergências entre algumas das principais 

lideranças do partido, iniciou-se no período anterior ao golpe de 1964 um processo de 

renovação na formação de seus quadros que contava com a participação ativa de seus dirigentes 

como Armênio Guedes. Nesse caso, Guedes começava a firmar-se como um dirigente de 

intelectuais que se postariam numa linha crítica à da União Soviética ou ao menos ao stalinismo 

– o que ganharia uma nova dimensão nos debates da segunda metade dos nãos 70 no interior 

do partido. Daí a importância que passaram a exercer autores como Lukács e Antonio Gramsci 

entre os novos intelectuais do partido. 

Sobre o papel de liderança de Armênio Guedes no PCB e para a formação da corrente 

renovadora pode-se considerá-lo como um dos agentes responsáveis no interior do partido pela 

elaboração de um novo grupo de intelectuais e dirigentes políticos no partido. No entanto, a 

tentativa de renovação político-intelectual se expressaria entre 1958 e 1968 sobretudo na 

tentativa de formulação de uma nova política cultural para o partido – na trilha aberta por 

Astrojildo Pereira. Apenas na conjuntura posterior a 1970 que estes intelectuais formados sob 

o influxo das diretrizes pós- Declaração de Março de 1958 passariam propriamente a disputar 

a direção do partido. Em entrevista conjunta, Leandro Konder e Carlos Nelson Coutinho 

relataram que sua participação no PCB nos anos 1960 era no campo da política cultural e não 

na direção do partido: 

 

CNC: É, aceitamos uma certa divisão do trabalho: definíamos a política cultural (nós, 

o Gullar, o Vianinha, o Wernequinho [Luiz Werneck Vianna], o Moacyr [Félix], o 

Ênio [Silveira]), mas a política tout court continuava a ser monopólio da direção 

partidária. Ou seja: conseguimos fazer passar Lukács, Gramsci etc. Mas na linha 

política stricto sensu não nos intrometíamos. LK: E eles agradeciam. CNC: Quando 

resolvemos nos intrometer, no final dos anos 1970, a coisa deu no que deu..." (LESSA, 

PINASSI, 2002, p.171). 
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De todo modo, a partir do final dos anos 1950, um novo tipo de militante ganharia 

destaque no interior do partido e passaria a disputar com os antigos dirigentes o protagonismo 

na formulação política do partido: os intelectuais. Pelos depoimentos, observa-se que uma das 

características que os caracterizaria seria o domínio da teoria marxista em um nível superior 

aos antigos dirigentes. Isso não exclui, no entanto, a influência que teriam no partido 

intelectuais formados diretamente na União Soviética, dado o alinhamento do PCB ao PCUS. 

Esse foi o caso de José Salles, jovem intelectual de formação universitária e militância no 

movimento universitário do PCB. Com passagens pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

(ITA) e pela Faculdade Nacional de Filosofia no Rio de Janeiro, Salles representava o perfil do 

jovem militante intelectualizado do PCB do início dos anos 60. Salles atribui a ascensão que 

teve no interior do partido ao período que passou no Instituto de Ciências Sociais na U.R.S.S. 

entre 1965 e 1967. O depoimento a seguir é ilustrativo a esse respeito: 

 

Aquela escola jogou um papel decisivo na formação dos quadros de direção do Comitê 

Central [do PCB]. Decisivo. Eles tinham [essa política] – os americanos também 

tinham e têm até hoje essa política de mandar estudantes para as universidades, cursos 

de férias e de verão – para formar um pessoal que pense de uma forma semelhante, 

parecida como conjunto, e simpático ao povo e à União Soviética. E faziam isso com 

êxito, era encantador. [...] há de se levar muito em conta o papel dessa Escola. Porque 

o núcleo dos quadros do Comitê Central tinha ido à Escola. Quase todos. E além do 

mais, os que tinham ido, em falta de melhores argumentos, não diziam “Ah, eu estive 

na escola”, mas eles tinham uma certa maneira de falar absorvida nesse período lá, 

que eles se identificavam tanto – os que não tinham ido se acovardavam um pouco. 

[...] 

Ricardo – Conferia status? 

Salles – Conferia status. Eu era estudante. Fiz o ITA, depois a Faculdade Nacional de 

Filosofia, entrei na Cândido Mendes. Eu era um cara acostumado a estudar. Eu 

cheguei lá e tive maior facilidade do que os meus companheiros que tinham feito curso 

primário. Me destaquei aos olhos de uma visão soviética – naquela época valorizavam 

muito o pessoal que tinha doutorado, etc., já se valorizava isso. 

Ricardo – Você aprendeu russo? 

Salles – Aprendi. Me dediquei muito. Eu cheguei em setembro e em novembro teve 

essa solenidade da Revolução. Peguei e preparei um pequeno discurso, curtinho, para 

falar em nome dos brasileiros, latino-americanos. Fiz em russo. Decorei. Fui no 

laboratório de fonética para ouvir a música da sequência da gravação. Depois, eu já 

falava inglês, bem. Francês. Espanhol, me virava bem, lia. Traduzia italiano. Para eu 

aprender russo foi muito menos difícil do que um amigo mais capaz do que eu mas 

que tivesse pouca escolaridade. Acho que o carimbo de qualidade do russo fez com 

que eu fosse eleito para o Comitê Central e o Secretariado. Eu não tenho dúvida.  

Ricardo – Chegou em setembro e em novembro já estava fazendo discurso em russo? 

Salles – Fake, não é? Mas já estava. E sabia o que estava dizendo. Se eu fosse fazer 

de improviso, não faria. Mas fiz e os caras adoraram! Urraram, ficaram felizes da vida. 

Porque é uma atenção, não é? Depois estudei e me dediquei muito, horas e horas. Eu 

cheguei do exterior em setembro, por aí, de 1967. Fui chamado para uma reunião, 

logo do Secretariado do Comitê Central anterior, de onde participavam Geraldão e o 

Dias, eu me lembro bem. Eles estavam visivelmente impressionados pela minha 

performance lá fora. [...] Voltando a 67. Eu chego pairando, vindo do além, do 

Olimpo, descendo numa asa delta suavemente, sem levar porrada de ninguém, e fui, 

pelo Dias, pinçado para o Secretariado. Só isso explica, não são meus grandes méritos 

nem coisa nenhuma (SALLES, 06 dez. 2013). 
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Segundo José Salles, apesar do alto nível cultural e intelectual dos professores do 

Instituto de Ciências Sociais, ali se seguiam as diretrizes oficiais do Estado soviético, com 

implicações inclusive sobre a concepção de classe operária passada aos estudantes59.  Dado o 

alinhamento do PCB ao PCUS. José Salles não chegou a participar do VI Congresso de 1967, 

mas a partir dali passou a integrar um dos órgãos mais importantes do partido, o secretariado 

ligado à comissão executiva do PCB. A sua condução a essa função por Giocondo Dias revela 

que este buscaria exercer um papel similar ao de Armênio Guedes, mas não necessariamente 

com intelectuais de oposição ao establishment soviético. 

Assim, se no período em que o partido fora dirigido por Arruda Câmara os intelectuais 

foram relegados a segundo plano, depois da Declaração de Março passariam a ter uma atenção 

cada vez maior dos integrantes do núcleo dirigente em formação do PCB e seriam mobilizados 

na disputa interna do partido posterior ao VI Congresso de 1967. A partir do final dos anos 50, 

trajetória dos intelectuais no interior do PCB buscaria recompor o nexo dirigente partidário-

especialista teórico num novo plano e segundo a estratégia de inserção e disputa do partido no 

interior do Estado e por sua hegemonia. 

A Declaração de Março de 1958 representa, portanto, um momento de recomposição 

do PCB em vários aspectos: de seu núcleo dirigente, do papel dos intelectuais, do modo de 

produzir internamente a vontade política e do centralismo democrático, da relação do partido 

                                                 
59 “De setembro de 1965 a 1967 (no ano letivo europeu), eu estava no Instituto de Ciências Sociais, na URSS, 

adido ao Comitê Central. Foi uma sorte na minha vida ter ido lá. Foi um período agradável, bom da vida e muito 

educativo. Agora, tenho uma observação do fundo da alma – o pessoal gostava de mim, me tratava muito bem. Eu 

cheguei lá em setembro e na Revolução tem uma festa, ia um cara do Comitê Central, do Birô do Partido Soviético, 

uma solenidade, várias nacionalidades. Algo interessantíssimo, quase o mundo todo, aquela turma do 

eurocomunismo, franceses, italianos. Eu aprendi mais com os colegas do que com os professores – é o protótipo 

da Ciência Social chapa branca. Com todo respeito e todo carinho, porque tinham pessoas ali formidáveis, 

professores. Eu me lembro com muita saudade. Tinham alguns excepcionais, homens preparadíssimos. Daquele 

tipo do intelectual europeu, de falar de 10 para mais idiomas, 15, 16, risos...Caras que estudaram a vida toda. O 

tipo de cultura russa, clássica. Para mim foi espetacular. [...]Há alguns exemplos muito interessantes. Num dado 

período lá, a versão oficial da extensão da classe operária era uma. Era num sentido bem restrito: a classe operária 

industrial, o operário fabril. Logo durante um período em que eu estive lá, aquilo foi entendido que deveria ser 

estendido: a classe operária deveria ser algo mais próximo a trabalhadores, assalariados. Fazendo a diferença entre 

operário fabril e assalariado de serviços ou outra coisa, mas tendendo a incluí-los numa classe só – tendendo a 

isso. Ampliação do conceito classe operária. Depois, mudou, voltou ao inicial. Então, aqueles professores que 

defendiam com ênfase e entusiasmo a primeira versão, defenderam a segunda, diferente da primeira, e voltaram à 

primeira depois. [...]RL – Isso nesse período de 1965 a 1967? Houve essa diferença? Salles – Houve. [...] RL – A 

divulgação do relatório do Kruschev sobre Stálin era relativamente recente, 1956, você sentiu esse impacto por lá? 

Salles – Senti. Eu estava indo para lá em 1964, quando houve a queda do Kruschev e subiu ao poder uma troika, 

Brejnev, Kassiging, e um terceiro, menos expressivo. Kassing era um cara mais arejado no pensamento, sem 

dúvida, e foi alijado discretamente. Depois, ficou Brejnev sozinho. Eu cheguei lá no processo de retrocesso. Como 

exemplo, o número de fotografias e imagens de Brejnev nas passeatas de 65 para 67 mudou muito. Todo o sistema 

do partido retrocedeu. Em 67, 68, seria impossível a denúncia do sistema de culto à personalidade. Não é que 

voltou o tempo de Stalin, mas retrocedeu em relação ao tempo de Kruschev (SALLES, 06 dez. 2013).  
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com as classes sociais. O legado foi a concepção de tomada do poder do Estado como um longo 

processo histórico, disputando com o inimigo e o obrigando a retroceder para o campo 

democrático, e a recusa à luta armada – alteração da base de classe do poder estatal por meio 

de reformas.  

A maior expressão desse legado encontra-se na trajetória de Armênio Guedes, ainda 

que esta tenha confluído posteriormente para o campo de convergência com o liberalismo. Do 

ponto de vista das influências internas, sua posição representava a maior proximidade do PCB 

com o PCI do que com a U.R.S.S. Prestes também representou uma possibilidade, mas sua 

concepção esteve sempre ligada à ideia de que a revolução, construída por um processo de 

acumulação de forças, necessita de um aspecto coercitivo – daí sua constante preocupação em 

garantir a influência do partido nas Forças Armadas.  Do ponto de vista internacional, sua 

posição era pelo alinhamento direto à U.R.S.S., característica marcante em toda a sua trajetória 

como dirigente do PCB. Giocondo Dias caminharia pragmaticamente entre essas duas posições 

– sem nunca abrir mão do alinhamento aos soviéticos. 

Durante o governo de João Goulart (1961-1964) pareceu aos comunistas que a 

estratégia assinalada entre a Declaração de Março e o V Congresso de 1960 teria amplas 

possibilidades de realização e o partido já disputa espaços no interior do Estado com setores 

das classes dominantes. O objetivo de isolar os inimigos principais – o imperialismo e seus 

sócios internas e os grandes proprietários rurais – e de derrotar a sua política pareceu uma 

possibilidade concreta. A luta do proletariado dentro da frente única e em aliança com a 

burguesia, como meio de defender os interesses específicos do proletariado e das massas 

camponesas, simultaneamente ganhando a própria burguesia e demais forças para a frente 

única, colocou-se para alguns dirigentes como alternativa política concreta, verificável na 

realidade empírica. A proposição do governo pelas reformas de base, a lei que regulamentava 

a remessa de lucros para o exterior, a ascensão do movimento sindical e das lutas camponeses 

reforçavam essa hipótese para dirigentes e militantes do PCB que participavam e compunham 

o quadro de forças daquela específica conjuntura de 1961 a 1964. 

No entanto, o que ocorreu foi inverso. Embora mais cautelosa que a concepção de 

tomada do poder por meio do assédio direto ao Estado, a estratégia assumida pelo PCB era 

arriscada, pois os adversários de classe – os grandes proprietários de terra, a burguesia industrial 

e financeira – tinham muito maior capacidade de imposição de seus interesses e mesmo de 

cooptação dos grupos políticos mais combativos e dos intelectuais mais capazes. Obviamente, 

as classes dominantes tomadas em conjunto detinham a supremacia econômica e o controle das 
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instituições político-estatais. Seu poder de assédio às classes dominadas e exploradas e, em 

última instância, de repressão, era muito muito maior, como se verificou na crise de 1964. 

O golpe civil-militar de 1964 era a resposta das classes dominantes que disputavam a 

direção do capitalismo brasileiro a qualquer projeto de reformas que implicasse qualquer forma 

de representação política ligada a interesses operários e do conjunto dos trabalhadores no país. 

O comando e o desenvolvimento do capitalismo de Estado e das forças produtivas no país 

seriam assumidos e disputados por um conjunto de forças antagônicas ao campo socialista.  O 

ponto fundamental de unidade entres todas as suas representações políticas – civis e militares – 

seria a acumulação e reprodução do capital a partir da intensificação da exploração da força de 

trabalho e controle – no limite, desestruturação e destruição – das organizações e instituições 

políticas organicamente vinculadas ao mundo do trabalho.  

 

 

1.4 Do golpe de 1964 ao VI Congresso do PCB de 1967: a reafirmação da Declaração de 

Março diante da opção pela luta armada 

 

 

A tentativa do PCB de neutralizar o golpe de Estado de 1964 pela convocação de uma 

greve geral dos trabalhadores por meio do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) 

fracassou.60 Isso indicava que apesar ascensão do PCB no cenário político, do surgimento de 

novas forças no campo da esquerda como a POLOP (Política Operária) em 1961 e o PCdoB em 

1962, do avanço do movimento operário-sindical pela criação do CGT em 1962, não havia se 

consolidado na conjuntura de 1961 a 1964 uma situação de “dualidade de poderes” que 

opusesse o poder da classe operária e de seus aliados ao campo capitalista burguês. O campo 

nacional-trabalhista liderado por João Goulart era mais avançado e progressista, do ponto de 

vista capitalista, do que aquele representado pelas União Democrática Nacional (UDN), por 

Carlos Lacerda e Castelo Branco. Mas seu papel e seus propósitos não eram e nunca foram o 

                                                 
60 Na edição extra do principal jornal do PCB, Novos Rumos, foi feita a convocação para a greve geral: “Os 

comunistas dirigem-se à Nação, neste momento de crise, para denunciar a ação golpista já desencadeada pela 

minoria reacionária e chamar todo o povo brasileiro à luta imediata e decidida para esmagar os focos de reação e 

entreguismo. [...] Os comunistas conclamam os trabalhadores e o povo brasileiro a manifestarem imediatamente, 

por todos os meios, sua repulsa ao golpe reacionário. O momento exige que as massas trabalhadoras se lancem a 

ações enérgicas e decididas em defesa das liberdades democráticas, em apoio às medidas adotadas pele Governo 

contra os golpistas, e dispostas a ir a qualquer momento à greve geral, em cumprimento às instruções do CGT” 

(NOVOS RUMOS, 1 abr. 1964, p.1).  
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de abrir campo para que os trabalhadores e a classe operária se constituíssem em nova classe 

dirigente do Estado. Em suma, de modificar substancialmente a própria composição de classe 

do Estado. A classe operária não estava organizada o suficiente para resistir e impedir o golpe 

de Estado. As forças políticas de esquerda também não se mostrarem preparadas para 

desempenhar esse papel.  

Com o golpe civil-militar de 1964 e a perseguição imediata a vários de seus militantes 

e dirigentes, o PCB recuou para se reorganizar, recompor suas forças internas e organizar a 

resistência ao governo militar e às forças que o apoiavam. Um dos aspectos mais significativos 

no debate interno foi o balanço a respeito dos erros táticos e estratégicos do partido que 

ocasionaram o golpe militar. Como amplamente demonstrado pela bibliografia especializada, 

entre 1964 e 1967 o PCB passou por uma série crise interna. Esta se configurou na formação 

de tendências que criticaram asperamente tanto a conduta política do partido anterior ao golpe 

militar de alinhamento a uma suposta burguesia nacional como a não opção pela resistência 

após o golpe (GORENDER, 1987; RIDENTI, 1993).  

Levando-se em consideração as opções políticas assumidas pelo PCB em sua história, 

pode-se considerar que houve um confronto entre duas tendências: a linha da insurreição e da 

resistência armada, presentes na tentativa de golpe de 1935 e no Manifesto de Agosto de 1950, 

e aquela que se expressou na Conferência da Mantiqueira (1943) e na Declaração de Março 

de 1958, privilegiando a composição de uma frente única nacionalista e democrática que não 

desprezaria a resistência por meio das instituições políticas61.  

O primeiro balanço significativo feito pelo PCB sobre a conjuntura pós-golpe de 1964 

apareceu nas Teses, publicadas na Voz Operária em 20 de julho de 1966. Partindo da premissa 

de que o golpe fora a solução encontrada pelas classes dominantes diante do aguçamento das 

contradições presentes na sociedade brasileira na primeira metade dos anos 1960, as Teses 

apontavam qual deveria ser a “nossa tática atual”: 

 

Nas condições atuais, nossa tarefa mais importante consiste em mobilizar, unir e 

organizar a classe operária e demais forças patrióticas e democráticas para a luta 

contra a ditadura, pela sua derrota e pela conquista das liberdades democráticas, 

condição essencial para alcançar os objetivos da revolução em sua etapa atual e para 

o desenvolvimento da luta de classe operária pelo socialismo (PCB, 1966, p.8). 

 

 

                                                 
61 Segundo Wilson do Nascimento Barbosa, militante do PCB no Rio de Janeiro no início dos anos 60 e que depois 

integrou a ALN: “O confronto interno se deu, fundamentalmente, entre as teses que adotavam o caminho pacífico 

da revolução, que têm como fundamento a Declaração de Março de 1958, e as teses que advogavam o caminho 

violento, armado, para a transformação da sociedade brasileira que tinham como paradigmas, as experiências das 

revoluções ocorridas na China, Argélia, Cuba e Vietnã, dentre outras” (BARBOSA et al, 2011, p. 10).  
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Para alcançar essa tarefa, a direção do PCB insistiu na necessidade de se constituir 

ampla coalizão de forças e classes sociais composta pelo proletariado, camponeses, pequena 

burguesia e intelectuais progressistas. Com relação à delicada questão da aliança com a 

burguesia nacional, cada vez mais criticada pela esquerda do PCB, as Teses indicavam que 

ainda era possível uma aliança com uma fração desta classe, aquela diretamente afetada pela 

crise econômica do país: 

 

Há setores da burguesia nacional que não só apoiaram o golpe de abril como 

continuam a sustentar o governo Castelo Branco e pretendem convertê-lo em 

instrumento a serviço de seus interesses. Outros setores, porém, diretamente 

prejudicados pela política econômico-financeira, opõem-se à ditadura. Sua oposição 

à ditadura, apesar de vacilante e tendente ao compromisso, é de importante 

significação para o fortalecimento da frente democrática (PCB, 1966, p.9). 

 

Nesse sentido, o Comitê Central do PCB mantinha-se em continuidade com a proposta 

de ação política predominante desde a Declaração de Março e no V Congresso. No debate 

sobre as Teses publicadas na Voz Operária entre 1966 e 1967 a quantidade de artigos que lhe 

contrariaram prevaleceu62. Estava configurado o cenário cujo resultado prático foi divisão 

interna do partido e a saída daqueles que optaram pela luta armada como forma de 

enfrentamento do regime militar, como Marighella, Joaquim Câmara Ferreira, Mario Alves, 

Jacob Gorender e Apolônio de Carvalho63. Embora esse seja um aspecto importante na história 

do partido, não será feita a reconstituição em detalhes do processo de dissidências e disputas 

internas no interior do PCB que antecederam ao VI Congresso dando-se prioridade ao 

contraponto entre a opção pela luta armada e a derrubada da ditadura e a da derrota da ditadura 

pela frente democrática.  

 O pensamento político do dirigente comunista Carlos Marighella formulado após o 

golpe de 1964 é um dos mais expressivos e representativos entre os que romperam com o PCB 

para aderir à luta armada. O artigo publicado por Marighella no debate sobre as Teses sob o 

pseudônimo de C. Menezes com o título de “Ecletismo e Marxismo” continha o fundamento 

teórico da opção pela derrubada da ditadura: 

 

A falha capital das teses (em debate) é preferir o ecletismo e deixar de lado a 

concepção filosófica marxista. O ecletismo é a junção de tendências filosóficas 

discrepantes: o materialismo ao lado do idealismo, a dialética mesclada à metafísica, 

o pensamento evolucionista fundido ao pensamento revolucionário, e assim por 

                                                 
62 Segundo Magalhães (2012, p.335): “a esquerda do PCB emplacou 92 textos, e o Comitê Central e seu entorno, 

setenta, além de 24 em cima do muro [sic]”. 
63E que fundariam novas organizações de esquerda, como a Ação Libertadora Nacional (ALN), com Marighella e 

Joaquim Câmara Ferreira, e o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), com Mário Alves e Jacob 

Gorender.  
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diante. A característica fundamental do ecletismo é a conciliação entre tendências 

opostas. No terreno filosófico, o ecletismo é a indefinição. Na prática, é a submissão 

à burguesia (VOZ OPERÁRIA, 1966, p.6). 

 

  

O problema que se colocava para Marighella, evidenciado com o golpe militar, era o 

de como garantir a independência do proletariado e do partido perante a burguesia. Nesse 

sentido, a posição do autor é clara ao refutar qualquer possibilidade de aliança com a burguesia, 

mesmo que no plano tático. As “teses entregam o proletariado à tutela da burguesia. [...] É a 

teoria da inevitabilidade e do fatalismo histórico da liderança burguesa” (VOZ OPERÁRIA, 

1966, p.6). Diante da ditadura de direita expressa pelo regime militar, o caminho para não 

sucumbir à hegemonia burguesa teria de ser o da violência revolucionária: 

 

[...] o proletariado não tem outro recurso senão adotar uma estratégia revolucionária, 

que leve à derrubada da ditadura. Trata-se da revolução, da preparação da insurreição 

armada popular. Trata-se do caminho não pacífico, violento, até mesmo da guerra 

civil. Sem o recurso da violência por parte das massas, a ditadura será 

institucionalizada por um período de maior ou menor duração (MENEZES, 1996, 

p.7). 

 

O argumento de Marighella retomava a proposta da insurreição revolucionária feita 

em outros momentos pelo PCB e que ganhara força na América Latina após a revolução cubana 

de 1959. A participação de Marighella na Conferência da Organização Latino-Americana de 

Solidariedade (OLAS) em Cuba em 1967, que culminaria com sua expulsão do PCB, sinalizava 

a busca de dirigentes de esquerda no Brasil por um novo alinhamento internacional das forças 

de esquerda no Brasil, isto é, àqueles países e organizações políticas identificados à resistência 

armada ao imperialismo capitalista.  

Um aspecto importante para o entendimento das formas de atuação dos que lutaram 

contra a ditadura civil-militar nos anos 1960 e 1970 foi o questionamento da forma partido 

como meio de organização das forças de resistência ao capitalismo e à ditadura. Marighella 

expressa a tendência política que convergiu para ideia de que à expansão do imperialismo na 

América Latina, da qual o golpe de Estado no Brasil fazia parte, deveria se opor um outro tipo 

de organização política, capaz de superar a estrutura convencional dos partidos políticos de 

esquerda como o PCB. Segundo Wilson do Nascimento Barbosa, militante da ALN, a nova 

organização revolucionária concebida por Marighella pressupunha a superação da concepção 

de núcleo dirigente como polo estruturante das ações revolucionárias: 

 

E essa visão leva a tal ideia de rede, pequenas organizações separadas do partido 

formalmente e que montava sua própria imprensa, seus próprios meios de combate, 

pequenas guerrilhas capazes de atuar. E isso vai levar à ideia de pequenas 
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organizações, a ALN [Ação Libertadora Nacional], VPR [Vanguarda Popular 

Revolucionária] e que no fundo é o desdobramento dessas ideias. Essas ideias 

aparecem em 64, 65 e vão amadurecendo. Acho que o Marighella e o Toledo [Joaquim 

Câmara Ferreira]. Apolônio, por exemplo, disse formalmente para mim que ele era 

contra a liquidação do partido, quer dizer, que devia se formar as organizações de 

combate, mas o partido ser mantido como partido, à margem dela, como era a 

experiência da 2ª Guerra Mundial na Europa. O Marighella deu um passo adiante. 

Pessoalmente, eu não concordava nisso. Ele chegou à conclusão de que não 

precisava de partido, que o partido era um aparato ruim, que era o princípio do 

núcleo dirigente que precisa ser dissolvido e só devia ter as organizações de 

combate e, mais adiante essas organizações de combate se elas fossem bem 

sucedidas, se fundiriam e formariam um novo partido. Caso você fosse manter um 

partido no velho estilo, ele ia atrapalhar essa organização de combate, essa é a 

diferença entre Marighella, por exemplo, e o PCBR. O Mario Alves estava mais ou 

menos por aí nas posições dele, então, é por isso que surgiram várias organizações. 

(BARBOSA et al, 2011, p.17). 

 

 Se, conforme Marighella, “a ação faz a vanguarda” (LIMA FILHO, 2003), o princípio 

da organização baseada no centralismo democrático estava superado historicamente. Nesse 

sentido, a forma como se estruturava a ALN era a negação do PCB como organização. Ainda 

que nem todas as organizações desprezassem a forma partido, como o PCBR, elas tinham como 

ponto de unidade a negação da estratégia da derrota da ditadura. A resposta à ação do Estado e 

das classes dominantes também deveria ser militar. 

A resposta do Comitê Central do PCB a seus críticos de esquerda viria com as 

Resoluções do VI Congresso de 1967. A contraposição teórica à linha defendida por 

Marighella, Joaquim Câmara, Mário Alves, Gorender e Apolônio de Carvalho, se expressaria 

na crítica ao blanquismo em política, isto é, à crença de que um número relativamente pequeno 

de homens decididos e bem organizados poderia tomar o comando do Estado e pelo emprego 

de uma grande e implacável energia, conservar o poder e conseguir arrastar a massa do povo 

(ENGELS, 2011). A revolução deveria ser concebida como resultante da ação de massas. 

Apesar das divergências entre integrantes da Comissão Executiva do PCB responsável 

pela elaboração dos documentos para o VI Congresso do Partido, como a que ocorreu entre 

Armênio Guedes e Luiz Carlos Prestes64, houve convergência na crítica à orientação blanquista 

daqueles que aderiram à luta armada: 

                                                 
64 Segundo Coelho (2000, p.322), em sua posição favorável a Armênio Guedes: “Ao mesmo tempo, nos debates 

da comissão verificou-se um impasse, em razão da quase impossibilidade de diálogo entre Prestes e Armênio 

Guedes. Este, com evidente razão, não concordava com a linha geral do pensamento do primeiro, que resistia a 

reconhecer os erros cometidos nos últimos anos, pelos quais tinha enorme responsabilidade. Além disso, tentava 

fazer concessões inadmissíveis às teses esquerdistas. Os dois outros membros da comissão [Renato Guimarães e 

João Luiz Araújo] e eu concordávamos com Armênio, mas entendíamos que sem a participação de Prestes era 

impossível elaborar um texto que fosse aprovado pelo Comitê Central”. Ainda que com visão política oposta à de 

Marcos T. Coelho, Anita Leocádia Prestes confirma essa linha de tensão: “A partir do VI Congresso, as 

divergências de Prestes com a maioria do Comitê Central do PCB passariam a acentuar-se e tornar-se-iam cada 

vez mais graves. O secretário-geral havia conciliado com a maioria reformista para derrotar o inimigo principal 
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É uma concepção errônea do processo revolucionário, de fundo pequeno-burguês e 

golpista, que consiste em admitir a revolução não como um fenómeno de massas, mas 

como resultado da acção de cúpulas do Partido. Ela imprime à nossa acção um sentido 

imediatista, de pressa pequeno-burguesa, desviando-nos da perspectiva de uma luta 

persistente pelos objectivos tácticos e estratégicos, através de um processo de 

acumulação de forças e da conquista da hegemonia pelo proletariado. [...] Na raiz 

dessas condepções está, principalmente, a forte influência da ideologia pequeno-

burguesa dentro do Partido”.(PCB, 1980, p.185). 

 

O resultado foi que o PCB manteve o programa pelo qual vinha lutando nas últimas 

décadas, o de uma revolução burguesa – nacional e democrática – que no plano internacional 

se alinharia à revolução socialista dirigida pela URSS65. Num contexto diferente daquele em 

que fora produzido, a linha da Declaração de Março de 1958 era reafirmada. 

A realização do programa da revolução brasileira, em sua fase nacional-democrática, 

teve de ser repensada a partir da conjuntura estabelecida pela ditadura militar. A estratégia de 

inserção por meio da disputa de espaços nas instituições do próprio Estado e de modificação de 

sua composição de classe havia claramente retrocedido após o golpe de 1964.  

O VI Congresso do PCB de dezembro de 1967 expressou a opção pela estratégia da 

frente democrática de oposição à ditadura militar em continuidade com a linha traçada nas Teses 

de 1966. Além disso, mostrava afinidade com outras frentes de oposição ao regime que se 

organizavam, como a Frente Ampla liderada por Carlos Lacerda e que buscou uma 

convergência entre líderes como Juscelino Kubitschek, João Goulart e Leonel Brizola66. Em 

prefácio que escreveu para a edição de 1967 de Introdução à revolução brasileira, Nelson 

Werneck Sodré (1978, p. 256) sintetizou esta visão:  

 

A ditadura conseguiu esse milagre político: ajudar as condições para a formação de 

frente democrática, cuja existência é fato indiscutível, não tendo surgido de ações 

combinadas e menos ainda conspirativas de pessoas ou de grupos. É nesse quadro que 

se coloca a necessidade de tirar proveito da lição fundamental em que se constituiu o 

                                                 
naquele momento – o radicalismo de esquerda. Uma vez alcançado tal objetivo, inaugurava-se uma nova etapa da 

luta ideológica nas fileiras partidárias” (PRESTES, 2012b, p.142-143). 

 
65 “A revolução brasileira é parte integrante da revolução socialista mundial. Amadurece sob a influência de uma 

nova situação internacional, e transcorre numa fase de aguda luta contra o inimigo fundamental dos povos – o 

imperialismo norte-americano”. (PCB, 1980, p.172). 
66 “Nosso partido – diz Prestes – sempre fez esforços no sentido de unificar todas as forças políticas para que 

tomem posição contra a reação e queiram participar de ações contra o inimigo comum, em casa momento histórico. 

Se as forças políticas contra as quais ontem combatemos mudarem de posição e puderem contribuir para ampliar 

a frente única de ação contra a reação, mesmo que seja para dar conosco apenas um passo, jamais vacilaremos em 

marchar junto com elas. no caso da Frente Ampla, quem mudou não fomos nós, mas o senhor Carlos Lacerda, que 

apoiara o golpe de 64 e depois, por motivos que somente ele poderia explicar, voltou-se contra o governo dos 

generais golpistas. A Frente Ampla contribuiu para desenvolver ações de massa contra a ditadura” (MOARAES e 

VIANA, 1982, p. 196).  
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golpe de 1964; e a necessidade fundamental está na recusa ao esquerdismo, no esforço 

para dar forma organizada à ampla frente que a realidade gerou e não é propriedade 

de ninguém. O objetivo imediato e fundamental, [...], está na redemocratização. 

 

O desenvolvimento da política de oposição do PCB à concepção blanquista, 

configurou-se com o passar dos anos numa espécie de guerra de posição contra o regime, o que 

envolveu atuações nas instituições políticas por meio do MDB, participação no movimento 

estudantil, tentativa de reinserção do partido na classe operária e no movimento sindical de 

trabalhadores rurais e urbanos, mobilização de intelectuais e ativistas ligados à cultura. Em 

suma, em todos os campos nos quais seria possível a mobilização de massa em prol das 

liberdades democráticas e da denúncia do regime militar para deslegitimá-lo politicamente.  

Um dado importante a ser observado sobre o VI Congresso é o fato de ter sido 

realizado num momento de relativa abertura, pouco antes de um novo momento de ascensão 

dos movimentos sociais de oposição ao governo militar e da luta de classes no Brasil. Exemplos 

significativos nesse sentido seriam as greves operárias de Contagem (MG) e Osasco (SP) contra 

a política de arrocho salarial do governo67, as lutas estudantis e as manifestações em praça 

pública pela democracia, como a Passeata dos Cem Mil, que ocorreu em 26 de junho de 1968 

e contou com a participação de estudantes, movimentos sociais, partidos de esquerda, 

organizações armadas, intelectuais e artistas. A frente que “não é propriedade de ninguém”, 

segundo a expressão de Sodré, dirigia-se à praça pública. Esse cenário era favorável à proposta 

política do VI Congresso.  

No entanto, a resposta da ditadura militar foi a ampliação dos mecanismos 

institucionais de controle e repressão sobre a sociedade e, principalmente, os movimentos, 

partidos e organizações que se opunham ao regime. O fechamento do Congresso Nacional e a 

promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5) em dezembro de 1968 sinalizaram essa tendência. 

A ditadura militar iniciaria uma nova fase, que abarcaria todo o governo de Garrastazu Médici 

(1969-1974) e o início do governo de Ernesto Geisel (1974-1979), marcada pelo aumento da 

repressão política e pela expansão capitalista configurada no “milagre brasileiro”.  

O modo como esse processo foi interpretado e proposto pelas forças políticas em 

disputa – como a direção política do Estado e o PCB – será o tema do próximo capítulo. 

                                                 
67 Em 16 de abril de 1968, cerca de 1200 trabalhadores da siderúrgica Belga Mineira (Contagem-MG) paralisaram 

suas atividades para obterem um reajuste salarial superior aos 17% do teto oficial. A ampliação do movimento, 

que chegou a contar com 16 mil trabalhadores, obrigou o então Ministro Jarbas Passarinho a dirigir-se a Belo 

Horizonte para negociar com os grevistas. O governo Costa e Silva concedeu 10% de abono. A greve de Osasco 

não teve o mesmo resultado. Ocorreu na COBRASMA em 16 de julho e chegou a contar com 10 mil participantes. 

Os operários exigiam 35% de reajuste salarial entre outras demandas. O governo não cedeu. “O Sindicato dos 

Metalúrgicos sofreu intervenção e Osasco, durante uma semana, se converteu em praça de guerra” (GORENDER, 

1987, p. 144). 
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Também serão recuperadas algumas análises sobre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil 

nos anos 1970 e das perspectivas das lutas de classes diante da nova configuração político-

econômica resultante de uma determinada articulação entre Estado e capital. O objetivo é o 

demarcar algumas das principais tendências do processo de afirmação do capitalismo brasileiro 

que se impunham às classes sociais e às quais o PCB buscava, pela ação política, antepor 

“contra-tendências”.  
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2 A economia política do capitalismo brasileiro: as interpretações em disputa sobre o 

caráter da “Revolução de 1964” e as possibilidades da resistência operária 

 

 

De acordo com a síntese de Marx sobre o processo revolucionário contida no 

famoso Prefácio de 1859 à obra Para a Crítica da Economia Política, em um certo momento 

de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição 

com as relações de propriedade nas quais se desenvolveram. “De formas de desenvolvimento 

das forças produtivas essas relações se transformam em seus grilhões. Sobrevém então uma 

época de revolução social.” (Marx, 1986, p.25). Para não se incorrer numa leitura 

determinista do enunciado, deve-se lembrar que a assinalada contradição entre forças 

produtivas e relações sociais de propriedade e produção, segundo Marx, tem na luta de 

classes seu elemento dinâmico, o que confere à história humana um caráter sempre aberto, 

de resultados indeterminados previamente e plena de possibilidades. As ideologias seriam 

as formas pelas quais os homens tomam consciência das contradições, conflitos e interesses 

em disputa e os conduzem até seu último termo. Daí o caráter terreno, material, das 

ideologias.  

Conforme as interpretações que serão abordadas neste capítulo, a revolução que 

ocorria no Brasil no século XX era aquela em que o capital submetia o trabalho ao seu controle 

e subordinava o conjunto das relações sociais à centralidade da produção fabril de mercadorias. 

A fase dessa revolução iniciada com o golpe de 1964 implicou, por um lado, na reorganização 

da forma estatal de dominação de classe e, por outro, no confronto ideológico ligado, em última 

instância, a interesses de classe em disputa.  

Pela perspectiva do grupo dirigente do Estado, da sociedade política, o anticomunismo 

foi uma das expressões ideológicas do bloco que buscou impulsionar o capitalismo brasileiro a 

partir de intervenção estatal na economia e no controle político da força de trabalho. Em 

oposição à essa tendência, parte da esquerda e da sociedade civil, incluindo o PCB, mobilizou 

a categoria fascismo para indicar a essência do que ocorria no país sob intervenção militar. 

Pretende-se com isso, identificar algumas das manifestações no plano ideológico dos conflitos 

e contradições subjacentes aos antagonismos de classe que incidiram na disputa política do 

Brasil no período aqui considerado.  

Esses aspectos serão analisados a seguir, assim como o campo da produção marxista 

que produziu interpretações para o entendimento da articulação político-econômica constituída 
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para garantir as condições de realização da acumulação e expansão do capital no país. Por um 

lado, recorrendo aos intelectuais que pertenciam à matriz político-cultural do PCB – ainda que 

com uma proposta de renovação teórica. Neste caso, com especial atenção à tentativa feita por 

estes intelectuais em identificar o papel do Estado no desenvolvimento capitalista e na relação 

entre as classes sociais, ou seja, num movimento analítico que vai do Estado para as classes 

sociais (WERNECK VIANNA, 1976; COUTINHO, 1980). Por outro lado, retomando a 

contribuição de intelectuais que se colocaram no debate teórico-político em contraponto à 

matriz pecebista e trilharam um caminho analítico inverso, das classes sociais ao Estado 

(FERNANDES, 1981; OLIVEIRA, 2003). Por fim, com o auxílio dos estudos de Florestan 

Fernandes (1981) e Ecléa Bosi (2008) são abordadas algumas das tendências presentes na 

formação da classe operária brasileira das décadas de 1960 e 1970. 

 

 

2.1 Estado capitalista no Brasil: a ideologia anticomunista e seus agentes 

 

 

Quem se deparar com os Dossiês do acervo do DEOPS/SP encontrará na primeira 

página de vários dos relatórios e inquéritos disponíveis um carimbo com a seguinte frase: “A 

Revolução de 64 é irreversível e consolidará a Democracia no Brasil”. Não se sabe quem 

cunhou a frase, mas ela apareceu em vários dos documentos produzidos pelos aparelhos de 

repressão à época. Tratava-se apenas de uma revolução por decreto, com o carimbo da 

burocracia de Estado? Revolução e democracia eram termos que faziam parte do vocabulário e 

dos projetos da esquerda brasileira. Porque foram apropriados pelos dirigentes do Estado 

brasileiro e conjugados no lema do regime, ou seja, a revolução como caminho para a 

democracia no Brasil? Qual o conteúdo real desta revolução e qual ordenamento político 

necessário para realiza-la em seus desígnios “democráticos”?  

Conforme algumas das principais interpretações sobre este período, tratou-se de uma 

revolução destinada a consolidar o capitalismo do Brasil e o poder das classes dominantes com 

ele comprometidas. Mas havia uma ideologia específica que lhe deu sustentação e foi sua 

expressão no plano das ideias.  

Uma das concepções chave nos confrontos que envolveram o PCB foi a do 

anticomunismo. Num estudo sobre o tema, Sá Motta (2002) rastreou a presença do 



88 

 

anticomunismo no Brasil, entre 1917 e 1964, na interação de três doutrinas: catolicismo, 

nacionalismo e liberalismo. Numa apropriação livre da hipótese do autor, pode-se considerar 

que o anticomunismo seria difundido tanto a partir de aparelhos privados de hegemonia, no 

campo da sociedade civil, quanto no âmbito da sociedade política (Estado). Do ponto de vista 

aqui assumido, o anticomunismo é considerado de modo geral como a expressão ideológica da 

reação das classes dominantes no país à ação autônoma da classe operária, em especial quando 

expressa essa autonomia pela adesão ao projeto comunista. No entanto, para que o 

anticomunismo não seja confundido com uma difusa manifestação de consciência coletiva – à 

maneira positivista – é necessário identificar o conjunto de relações sociais que em cada 

momento histórico conferem expressão material e institucional – o que permite a concretização 

dessa ideologia por práticas reais.  

Um ponto de difusão importante da ideologia comunista pode ser localizado no 

Exército, uma das mais instituições do Estado no Brasil durante o século XX. As formulações 

ali presentes e que incidiram durante o período de vigência da ditadura civil-militar contaram 

com o papel ativo da Escola Superior de Guerra. Foi ali que, sob a influência do Exército dos 

EUA, foi adotada a concepção de guerra total, a qual implicava na integração entre os setores 

civil e militar para a defesa do país. De acordo com Ernesto Geisel: 

 

Acho que a ESG foi importante porque consegui transmitir para uma boa parte do 

setor civil, mais responsável, informações e estudos sobre o problema da segurança 

do país, mostrando que aquele não era um problema só dos militares, mas de toda a 

nação. Os militares são responsáveis em parte pela segurança nacional, mas numa 

eventualidade de guerra, da ameaça à segurança do país, sua ação é limitada. É a 

maioria da não que vai dar os meios, os recursos etc. para defender o país. Havia a 

noção no brasil, e talvez ainda haja na cabeça de muita gente, de que a guerra é um 

problema só dos militares. No entanto, a guerra é também um problema dos políticos, 

dos economistas e das demais forças vivas da nação. Assim como se mobiliza o 

pessoal para ir para a guerra, para ser soldado, a mobilização civil no setor de 

industrias, no setor de produção agrícola, etc. A mobilização é de todos, para assegurar 

a vida nacional e permitir fazer a guerra e vencê-la. A ESG procuro, e acredito que 

em boa parte conseguiu, conscientizar e mostrar a certos setores civis que, assim como 

os militares se preparam para a guerra, como profissionais da guerra, da luta em si, os 

civis também têm que pensar nesse problema. Se é que querem, como devem, se 

preocupar com a segurança do país. Há muitos temas, não propriamente militares, mas 

ligados às áreas civis, que envolvem ou integram o problema da guerra, que eram 

ventilados na ESG. Procurava-se conscientizar a elite civil de que ela tinha que 

começar a pensar nessas coisas, porque víamos a perspectiva da guerra dos EUA 

com a URSS, na qual o Brasil certamente ficaria envolvido (D’ÁRAÚJO e 

CASTRO, 1997, p. 109, grifos RL). 

 

Como se verifica no depoimento dado por Geisel, a ESG foi a instituição central na 

formulação de uma doutrina de segurança nacional que concebia a integração entre civis e 

militares e, portanto, de uma ditadura civil-militar. Com relação ao tema aqui tratado, deve-se 



89 

 

observar que o comunismo era visto como o principal inimigo externo, logo caberia combater 

os agentes internos do inimigo principal. Num caso extremo, o combate seria militar, mas o 

enfrentamento no plano ideológico também se fazia necessário, daí que havia uma orientação 

de cima para baixo, ou seja, do alto comando do exército para os subalternos de sentido 

anticomunista. O próprio Geisel foi um estudioso do marxismo68. 

Essas ideias formuladas a partir de instituições como a Escola Superior de Guerra 

tinham seu ponto de sustentação num bloco intermediário de oficiais e suboficiais, responsáveis 

diretos pela repressão aos “subversivos”. A reconstituição do perfil dos agentes da repressão 

pode ser feita com o auxílio de memórias de militantes comunistas e de alguns relatos feitos em 

jornais de oposição à ditadura no período.  

Como exemplo, constata-se que a presença do anticomunismo entre membros da 

polícia era bem anterior ao período pré-golpe de 1964. Preso em Pernambuco em setembro de 

1957, o militante comunista Gregório Bezerra foi interrogado por vários delegados e inspetores, 

entre eles um certo “coronel Baldo”. Após ouvir as posições de Bezerra, o coronel lhe expôs 

suas convicções: 

 

O senhor afirmou categoricamente que se orgulhava de ser um militante comunista e 

de atuar nas fileiras do PCB. Acrescentou que estava disposto a servi-lo até a morte e 

renunciou a todos os seus interesses pessoais em favor dos interesses do seu partido; 

disse que era comunista, marxista-leninista, que lutou e lutará contra o regime 

capitalista, a favor do socialismo. Achamos muita franqueza em suas afirmações 

diante da polícia. Agora, porém, o senhor vai ouvir também as declarações de um 

velho policial que há 39 anos não faz outra coisa senão lutar contra o comunismo, 

perseguir e prender comunistas. Não sei exatamente quantos prendi, mas, se tivesse 

anotado, passaria de mil. Assim como o senhor se orgulha de ser um ativista do seu 

partido, eu me orgulho de ser um ativo policial contra o comunismo e não descansarei 

enquanto não for liquidada a praga comunista [...] Previno o senhor e, por seu 

intermédio, seus companheiros de que estamos bem preparados para reprimir com a 

máxima energia qualquer tentativa dos comunistas contra as instituições democráticas 

(BEZERRA, 2011, p.482).  

 

Encontra-se no discurso do coronel a mesma argumentação e retórica que seria 

utilizada posteriormente contra os comunistas por aqueles que comandaram a “Revolução de 

64”: a defesa das instituições democráticas. Ele também mostra que o anticomunismo era uma 

ideologia que se reciclava entre agentes do Estado no decorrer dos diversos embates entre as 

classes dominantes e os comunistas desde de pelo menos 1917. Mas essa concepção anterior 

                                                 
68 “O coronel Geisel estudara o marxismo. Copiou em 26 páginas de caderno as principais passagens do manual 

de Materialismo dialético da academia de ciências da URSS, bíblia dos comunistas de todo o mundo. Com sua 

caligrafia impecável, anotava: ‘Materialismo histórico é a ciência das leis que regem o desenvolvimento da 

sociedade’, ou: ‘A contradição fundamental do capitalismo é a contradição entre o caráter social da produção e a 

forma privada, capitalista, da apropriação’” (GASPARI, 2003, p. 63).  
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seria reforçada a partir dos anos 1960 por um conjunto de oficiais de origem pequeno burguesa 

e num contexto de aperfeiçoamento dos aparelhos de repressão do Estado. É o que demonstra 

este artigo publicado na Voz Operária e originalmente publicado no L’Express por Edouard 

Bailby, que esteve no Brasil em 1969 para fazer esta reportagem sobre a tortura no país69:  

 

Saídos da pequena burguesia, na sua maioria, os oficiais dos serviços de informações 

agem como nazistas sem ter ideologia. “O fenômeno é incompreensível, disse-me o 

diretor de um diário do Rio, a gangrena instalou-se sem que o próprio presidente da 

República possa fazer alguma coisa”. De fato, criados no misticismo da luta contra o 

comunismo, que é para ele a imagem da imoralidade e da corrupção atéia, os militares 

têm a obsessão da subversão (VOZ OPERÁRIA, mar. 1970, p.3.). 

 

O relato do jornalista francês permite identificar a camada social que serviria de base 

à constituição dos aparelhos de repressão do Estado. Ou seja, uma pequena burguesia 

anticomunista, avessa ao ateísmo e de formação católica.   

De particular importância para a consolidação e difusão da ideologia anticomunista na 

conjuntura pós-golpe de 1964 foram os Inquéritos Policiais Militares, (IPMs). O IPM era, 

segundo Sodré (1967b, p.617), “figura jurídica velha, reconhecida no Código de Justiça 

Militar”. Para implementar a Doutrina de Segurança Nacional no país foram criadas a partir de 

abril de 1964 comissões especiais de inquérito em todos os níveis de governo – ministérios, 

empresas estatais, universidades federais e entidades ligadas ao governo federal – com o 

objetivo de identificar e expulsar da estrutura governamental as pessoas identificadas como 

"subversivas". Em Memórias de um soldado (1967), Werneck Sodré traçou um quadro sobre o 

período dos IPMs e seus personagens:  

 

A liberdade era muito relativa, naqueles dias. A cena passava a ser ocupada pelos 

IPMS – foi a “época dos IPMs” – e ninguém tinha segurança, podendo ser preso, ou 

novamente preso, a qualquer momento, sem respeito a norma alguma, podendo ver 

seu lar invadido, vasculhado, depredado; preso, ficava à mercê de um major ou 

coronel qualquer, o encarregado do IPM que, geralmente, mantinha sua vítima 

incomunicável e, às vezes, escondida, sequestrada. Havia, no Brasil, em vez dos 

poderes clássicos – Executivo, Legislativo e Judiciário – um só poder, o dos 

encarregados dos IPMs. Nem o indigitado “presidente da República” tinha condições 

para enfrenta-los; na realidade, esteve para ser despedido por eles. Parecia haver o 

propósito de obedecer a uma singular palavra de ordem: “Todo o poder aos IPMs”. 

Figuras até aí desconhecidas no meio militar, secundárias, obscuras, medíocres, 

invadiam o palco, como encarregados de IPMs, ganhavam notoriedade, estavam 

todos os dias no noticiário da imprensa, do rádio, da televisão; faziam e desfaziam, 

                                                 
69 “Uma vez, em 1969, fiz uma reportagem para o L’Express contando que no Brasil havia tortura deliberada, e 

deu uma grande confusão. O Exército me acusou de ser um agente a serviço da contra-propaganda do Brasil na 

Europa. Pouco depois eu faria outra viagem ao Rio e senti que correria algum risco. Avisei a todos os amigos no 

Brasil o horário em que chegaria e fiz saber na França que se algo acontecesse, se eu fosse preso, isso deveria ser 

imediatamente publicado. Na época, as ditaduras latino-americanas temiam as informações que circulassem na 

Europa” (BAILBY, 2013).  
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sem dar satisfações a ninguém, sem obedecer a ninguém. Eram os donos do país, os 

árbitros da vida e do destino dos brasileiros (SODRÉ, 1967, p.617, grifos RL). 

 

O poder de exceção instaurado no país manifestava-se pela emergência das “figuras 

obscuras” mencionadas por Sodré. No contexto da “guerra psicológica” promovida pelos 

agentes da ditadura, cujo objetivo era manter o inimigo sob tensão, Sodré, um intelectual 

marxista e militar de esquerda, foi obrigado a prestar depoimentos entre setembro de 1964 e 

dezembro de 1966. Teve de responder aos interrogatórios feitos em sua maioria por oficiais de 

patente inferior à sua para compor o IPM do ISEB (SODRÉ, 1967)70. Os responsáveis pela 

produção destes relatórios, constituíam um ponto de sustentação e difusão da ideologia 

anticomunista nos aparelhos de repressão e para além deles. Não representavam a posição 

política do conjunto dos militares, pois como demonstram estudos recentes, havia uma esquerda 

militar (CUNHA, 2013), mas foram os “obscuros” que passaram a representar o poder do 

Estado diante das classes sociais. 

O pensamento que representavam, no entanto, não apresentava qualquer sofisticação 

teórica, como se revela em seus interrogatórios. Por meio de uma sequência de perguntas 

baseadas num raciocínio apriorístico, “como peru de roda” (Sodré, 1967b), a finalidade estava 

estabelecida de antemão: provar a ligação do interrogado com o comunismo. No caso do ISEB, 

como uma organização que seguia ordens de Moscou71.  

Como observou Sodré, o anticomunismo apriorístico dos responsáveis pelos IPMs não 

concebia o surgimento de correntes de pensamento e tendências políticas como resultado de 

condições históricas e sociais, mas da ação de “minorias solertes” cujos problemas que 

representavam seriam solucionados pela repressão e extermínio. 

Os relatórios produzidos em diversos IPMs constituem uma fonte histórica importante 

para se compreender o olhar dos agentes da repressão do Estado em relação ao inimigo interno. 

Em documento de 25/1/1971, do Cenimar, foi enviada para os demais órgãos dos aparelhos de 

repressão do Estado uma cópia do relatório do IPM instaurado no 1º Distrito Naval sobre as 

atividades do Comitê Central e do Comitê Estadual da Guanabara do PCB. Nele nota-se a 

tentativa de embasar a acusação em uma determinada “concepção histórica” sobre a subversão 

entre os homens:  

                                                 
70 “O encarregado do IPM, que não podia ter a menor noção do que é um instituto superior de ensino e pesquisa, 

era assistido por “consultor jurídico” – um capitão que se formara em Direito – e por um funcionário civil do 

Ministério da Educação e Cultura, chefiando na época a famigerada “seção de Segurança, e que, nessas condições, 

conhecia o funcionamento daquele Ministério” (SODRÉ, 1967, p. 619).  
71 “Era, também, muito fácil acompanhar a linha de raciocínio apriorístico que presidia a conduta do general, - era, 

aliás uma linha padronizada: o ISEB era foco subversivo, dos principais que Moscou determinara fossem 

organizados no Brasil” (SODRÉ, 1967b, p. 636).  
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PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO. A subversão basicamente sempre foi e 

sempre será uma constante entre os homens. Ela existiu em todos os episódios da 

História e todas as gerações tiveram, têm e terão sua época de com ela conviver [sic], 

desta ou daquela forma, dependendo da maior ou menor intensidade que o momento 

histórico exigir. Ela se manifesta sempre em tôrno das instituições políticas, militares, 

sociais e econômicas de um determinado pais [sic], procurando miná-las da base à 

cúpula, visando, muito ao contrário que o aprimoramento, à sua destruição no 

momento oportuno.  

Várias são as Organizações de grupos subversivos atuantes em nosso pais [sic], 

entretanto, este inquérito, concentrou-se apenas, nas atividades políticas do 

PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO, visto se tratar, de uma organização política 

esquerdista, das mais importantes em todo o mundo, contanto com uma estrutura 

orgânica impressionante, onde militam apreciável número de ativistas comunistas 

(DEOPS/SP, 50D-7-1645, fl.2-3).  

 

A explicação dada acima é análoga às versões lombrosianas utilizadas por agentes do 

Estado em outros momentos na caracterização dos criminosos, ao alegarem que o crime era 

explicado pelos traços inatos ao criminoso. Neste caso dos relatores dos IPMs era como se o 

raciocínio contido na versão lombrosiana para o criminoso comum se reproduzisse no 

julgamento sobre o criminoso político. Por mais que as explicações apresentadas para os atos 

de “subversão” fossem extremamente frágeis do ponto de vista teórico e científico, elas 

permitem compreender a visão daqueles que combatiam as diversas organizações políticas de 

esquerda no cotidiano da luta de classes durante a vigência da ditadura civil-militar. Essa era a 

ideologia que unificava e dava sentido à ação dos agentes da repressão no enfrentamento do 

inimigo. 

Na pesquisa de tais relatórios é comum deparar-se, portanto, com uma massa 

afirmações apriorísticas, mas que configuram a ideologia anticomunista do período, marcada 

por um profundo conservadorismo político e moral, como no exemplo a seguir: 

 

O PCB participa de um processo de dissolução das origens morais do povo, utilizando 

amplamente o tóxico nos meios universitários como um meio essencial para alienar 

todo o processo de conscientização cultural, moral e político da juventude. Na medida 

do possível está se lançando no desvirtuamento das características de religiosidade do 

povo e procurando uma infiltração nas manifestações religiosas de cunho afro-

brasileira (DEOPS/SP, 30C-1-23.455). 

 

O texto acima mostra um outro elemento que compunha a ideologia anticomunista 

aqui abordada, isto é, o catolicismo. Assim, as ideologias tradicionais das classes dominantes 

no país, como aquela legada pela igreja católica, fundiam-se com as concepções disseminadas 

pelas instituições de exercício do poder. Ao se retomar as observações de Gramsci, nota-se a 
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fusão, no plano ideológico, entre a sociedade civil e a sociedade política. A argumentação 

contida nos relatórios dos tempos do IPMs irão persistir na década seguinte72. 

A estrutura de poder que começou com o período dos IPMs terá continuidade 

posteriormente com a criação de novas instituições responsáveis pelo aperfeiçoamento da 

repressão, como a Operação Bandeirante (OBAN), no momento em que o Estado unificava seu 

aparato repressivo: 

 

A Operação Bandeirantes/Doi-Codi era a unificação das três forças armadas, mais a 

polícia militar e a polícia civil, sob o comando de um coronel do exército. Ou seja, 

todas as forças de segurança da Aeronáutica, Marinha, Exército, Polícia Militar e 

Polícia Civil (que era o Dops), deveriam se subordinar ao comando da Oban. Lá todos 

se vestiam como civis, sem farda. A Oban, ou Doi/Codi eram entidades clandestinas, 

ou seja, não existiam institucionalmente. Já o Dops tinha a precípua função de indiciar 

as pessoas, abrir inquéritos e, posteriormente, leva-las à Justiça Militar. Quando algum 

companheiro era preso e havia alguma contradição, éramos levados à câmara de 

tortura para acareação. Isso não quer dizer que depois de passar para o Dops, ou 

mesmo no Presídio Tiradentes, estivéssemos totalmente a salvo. Não havia garantias 

(AMANO, 2014, p.77). 

 

Criada em 1969 a partir da necessidade de conter a luta armada em São Paulo, a OBAN 

expressava a fusão entre Estado e capital para o exercício da repressão. O capital bancário e o 

capital industrial deram a sustentação material e garantiram o consenso das classes dominantes 

com a ação repressiva do Estado73. Assim, da mesma forma que nas fábricas desenvolvia-se um 

                                                 
72 Em 1976, por exemplo, essa visão anticomunista era muito presente, especialmente no campo da ultradireita 

militar que reagia ao processo de abertura política: “O PCB continua sendo a organização mais perigosa pois é a 

que maior comunização [sic] causou no passado e é a que maior comunização [sic] desenvolve no presente. NÃO 

NOS ESQUEÇAMOS QUE TODOS OS JOVENS QUE SE ENGAJARAM NAS ORGANIZAÇÕES 

TERRORISTAS FORAM COMUNIZADOS [sic], ALICIADOS E INTRODUZIDOS NA SUBVERSÃO PELOS 

MESMOS MILITANTES DO PCB QUE MUITOS, HOJE, POR IGNORÂNCIA OU MÁ FÉ, APREGOAM 

TRATAR-SE DE ELEMENTOS INOFENSIVOS, NÃO RARO ROTULADOS DE INTELECTUAIS E QUE, 

POR ISSO, A ELES DEVE SER DISPENSADO UM TRATAMENTO MAIS BRANDO. Puro engano! devem, 

isto sim, ser exemplarmente punidos, pois a eles, e somente eles, devem ser imputados a dor, o luto e a 

desgraça que se abateram sobre milhares de famílias brasileiras que viram os melhores de seus filhos 

seduzidos e desviados de seu caminho normal para abraçar causa espúria e contrária aos sentimentos do povo 

brasileiro” (DEOPS/SP – 30C-1-24.513 - grifo RL). O autor do relatório – General Antônio da Silva Campos, 

chefe do CIE – defendia a necessidade de atualização das Leis que regulavam os crimes contra a segurança 

nacional, diante do número de comunistas absolvidos pela Justiça Militar: “Recentemente, [?] único julgamento, 

na 2ª Aud/2ª CJM, sessenta e nove (69) dos setenta e cinco (75) indiciados do PCB/SP foram absolvidos, enquanto 

que os condenados receberam pequenas sentenças” (DEOPS/SP – 30C-1-24.514). 
73 “A reestruturação da PE paulista e a Operação Bandeirante foram socorridas por uma ‘caixinha’ a que 

compareceu empresarial paulista. A banca achegou-se no segundo semestre de 1969, reunida com Delfim num 

almoço no palacete do clube São Paulo, velha casa de Dona Veridiana Prado. O encontro foi organizado por Gastão 

Vidigal, dono do Mercantil de são Paulo e uma espécie de paradigma do gênero. Sentaram-se à mesa cerca de 15 

pessoas. Representavam os grandes bancos brasileiros. Delfim explicou que as Forças Armadas não tinham 

equipamento nem verbas para enfrentar a subversão. Precisava de bastante dinheiro [...] Na Federação da Indústria 

de São Paulo, convidavam-se empresários para reuniões em cujo término se passava o quepe. Entre 1971 e 1978 

um representante da FIESP fez mais de 200 visitas à direção do DOPS paulista. Chama-se Geraldo Rezende de 

Mattos e era diretor de empresa no complexo industrial de Nadir Figueiredo, um dos barões do sindicalismo 

patronal. A Ford e a Volkswagen forneciam carros, a Ultragaz emprestava caminhões e a Supergel abastecia a 

carceragem da rua Tutóia com refeições congeladas. Segundo Paulo Egydio Martins, que em 1974 assumiria o 
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núcleo de operários especializados, nas universidades e nos partidos ampliava-se o grupo de 

intelectuais especializados, o Estado também criava seu núcleo de especialistas na repressão, 

que seriam responsáveis pela aplicação científica dos mecanismos de tortura, dando ensejo a 

que a linguagem da ditadura em relação a seus opositores se corporificasse na tortura. No caso, 

esse novo núcleo de especialistas da tortura que resultou da fusão entre Forças Armadas e 

polícia não demorou a mostrar sua face desumana e logo degenerou-se na corrupção, tão 

criticada pelos representantes do governo militar. Os exemplos máximos desse processo podem 

ser visualizados na trajetória do delegado Sérgio Paranhos Fleury74 e na formação dos 

esquadrões da morte, algo já denunciado pelo PCB por meio da Voz Operária: 

 

Está ficando provado, nos números processo, que os esquadrões se formaram como 

parte do sistema policial existente. Lembremos um exemplo, relativo a São Paulo: o 

assassinato de oito presos retirados do Presidio Tiradentes. Do ato participaram 

delegados, investigadores, o diretor do estabelecimento, o carcereiro, funcionários da 

Delegacia de Segurança. Não se trata apenas, como se vê, de que os esquadrões sejam 

organizados. Mas, também de que eles funcionam DENTRO da organização policial, 

como elemento que a compõe. E isso, pode-se acrescentar, com o conhecimento e 

aprovação do governo (VOZ OPERÁRIA, jul. 1971, p.1).  

 

A degeneração e profunda desumanização representada pelos agentes dos aparelhos 

de repressão do Estado, que passaram a agir como mercenários, isto é, com interesses materiais 

próprios, foi uma das facetas mais trágicas do próprio desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro. No entanto, não se pode perder de vista que o anticomunismo que predominou 

durante o regime militar era expressão de um determinado projeto de desenvolvimento 

sustentado por um núcleo dirigente do Estado que não confiava na burguesia e entendia que era 

necessário o extermínio dos comunistas. Retomando Geisel:  

 

Se o Brasil quer ser uma nação moderna, sem o problema da fome e sem uma série de 

outras mazelas de que sofremos, tem que se desenvolver. E para isso, o principal 

instrumento, a grande força impulsora é o governo federal. A nação não se desenvolve 

espontaneamente. É preciso haver alguém que a oriente e a impulsione, e esse papel 

cabe ao governo. Esta é uma ideia antiga que possuo, sedimentada ao longo dos anos 

de vida e esposada nos cursos da Escola Superior de Guerra. Como o país não tinha 

capitais próprios, como a iniciativa privada era tímida, às vezes egoísta, e não se 

empenhava muito no sentido do desenvolvimento, era preciso usar a poderosa 

                                                 
governo de São Paulo, ‘àquela época, levando-se em conta o clima, pode-se afirmar que todos os grandes grupos 

comerciais e industriais do Estado contribuíram para o início da Oban’” (GASPARI, 2014, p. 64-65). 
74 “Como sucedera no rio de Janeiro, o porão paulista se associara à escumalha da polícia civil. O DOPS abasteceu-

se recrutando quadros na delegacia de roubos, símbolo da violência e da corrupção. Um dos azes dessa migração 

tornara-se peça importante na máquina do major Waldyr Coelho. Sérgio Paranhos Fleury tinha 35 anos [...] vulgar 

e corrupto, projetava a imagem do machão valente, quando na realidade sua fama derivava da bestialidade do meio 

em que vivera e sua ascensão ao posto de chefe dos janízaros da ditadura, do declínio dos padrões éticos dos 

comandantes militares da ocasião. Nunca na história brasileira um delinquente adquiriu sua proeminência” 

(GASPARI, 2014, p. 67).  
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força que o governo tem. A ação básica do meu governo, o que mais me preocupava, 

era, naquele período de cinco anos, fazer o possível para desenvolver o país. Médici 

também tinha feito isso, tinha se preocupado com o desenvolvimento. Tínhamos 

modos diferente de encarar a questão, mas houve de certa forma uma continuidade de 

ação (D’ÁRAÚJO e CASTRO, 1997, p. 287-288, grifos RL).  

 

O pensamento de Geisel, um dos mais sofisticados representantes do núcleo que 

promoveu a expansão capitalista no país sob intervenção militar, permite compreender de que 

revolução se tratava o golpe de 1964 e o motivo da ideia de revolução como consolidação da 

democracia. Tratava-se de uma revolução capitalista com um profundo senso de 

desenvolvimento das forças produtivas, a ser conduzida a partir do Estado e acima da própria 

burguesia, caso essa mantivesse sua postura “egoísta”. A democracia, nessa perspectiva, 

significava a consolidação de um poder político que abolisse a ameaça comunista ou qualquer 

antagonista que a esta se assemelhasse. Para esse fim e como expressão desse processo, que foi 

mobilizada e desenvolvida a ideologia anticomunista.  

 

 

2.2 PCB: o fascismo em processo 

 

 

Em seu informe ao VII Congresso da Internacional Comunista a 2 de agosto de 1935, 

Jorge Dimitrov (1972) observava que a ascensão mundial do fascismo representava mais do 

que a mudança de um governo burguês por outro, mas a substituição de uma forma estatal de 

dominação de classe da burguesia, a democracia burguesa, por outra, a ditadura terrorista 

aberta. Nesse sentido, o fascismo, em suas variantes nacionais, não seria um poder situado 

acima das classes sociais e, sim, o próprio poder do capital financeiro. No plano internacional, 

o fascismo representaria, segundo o argumento de Dimitrov, a contrarrevolução em escala 

internacional. Essa concepção sobre o fascismo representava o fundamento teórico da 

aproximação da Internacional Comunista à socialdemocracia contra o nazi-fascismo em 

ascensão e da formação das frentes populares 

No plano eminentemente teórico, a compreensão da direção do PCB sobre o que 

ocorreu no país a partir do golpe de Estado de 1964, principalmente nos documentos produzidos 

entre 1966 e 1975, foi a de cada vez mais caracterizar a situação brasileira em termos muito 

próximos aos de Dimitrov, isto é, o regime militar como uma nova forma estatal de domínio da 

burguesia brasileira e do imperialismo. No embate ideológico, caracterizar o regime político no 
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país como um caso de “fascistização” era a reposta dos comunistas à ideologia anticomunista e 

um meio conceitual de mobilizar uma frente política de resistência contra o avanço do Estado 

capitalista, do qual o próprio PCB era um alvo, especialmente entre 1974 e 1976: 

 

No triênio 74/76 o PCB é vítima de feroz repressão em todo o país, enfrentando 

sucessivas ondas de prisões e processos com dezenas e centenas de réus. Parte 

importante de seus dirigentes nacionais é assassinada nos porões da repressão política 

do regime, sem que as autoridades assumissem qualquer responsabilidade sobre uma 

série de “desaparecimentos” não esclarecidos até o presente momento [...]. Ao todo, 

foram denunciados em processos do PCB 783 cidadãos, e outros 1.279 foram 

envolvidos como indiciados na fase de inquérito nos 64 processos relacionados 

exclusivamente com esse partido, visto que em dois casos foram abordadas 

simultaneamente atividades de outros grupos. Entre todas as organizações 

estudadas na pesquisa, o PCB foi a que somou o mais elevado número de pessoas 

atingidas (MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO, 1988, p.28, grifo R.L).  

 

Assim, além do aspecto político-conceitual, a percepção sobre o fascismo estava ligada 

ao próprio cotidiano de enfrentamento dos aparelhos de coerção do Estado vivenciado por 

dirigentes e militantes do PCB. 

A tendência da direção do PCB desde o lançamento das Teses para o VI Congresso em 

1966 até a Anistia (1979) foi a de caracterizar a ditadura como fascismo ou com tendência ao 

fascismo – “fascistizante”. Em alguns momentos com sentido polêmico e provocativo, em 

outros com a perspectiva de uma definição teórica mais precisa como fundamento para a ação. 

Assim, nas Teses para o VI Congresso, vai se afirmar que: “Através dos Atos Institucionais e 

Complementares, a ditadura, para realizar sua política reacionária e entreguista, vem 

modificando a estrutura política do país e impondo um novo regime, fascistizante” (VOZ 

OPERÁRIA, 20 de jul.1966, sup.esp., p.4). A caracterização feita nas Teses é principalmente 

em relação às modificações no âmbito político-estatal, posto que apenas dois anos após o golpe 

de 1964, era no âmbito do Estado que se faziam mais visíveis as mudanças que estavam em 

processo. Mas percebe-se na análise citada a tentativa de identificar o sentido econômico das 

ações do regime fascistizante, isto é, de favorecer os interesses dos grandes proprietários de 

terra e do imperialismo – nisso mantendo-se em continuidade com os pressupostos teóricos da 

revolução nacional-democrática, oposta ao desenvolvimento centrado no binômio 

imperialismo-latifúndio. Embora sem romper integralmente com os fundamentos teóricos da 

revolução nacional-democrática, os documentos produzidos pela direção do PCB nos anos 

posteriores às Teses de 1966 mostram que houve avanços na compreensão do capitalismo 

brasileiro e da articulação entre constituição de uma superestrutura fascista e uma economia 

centrada na intensificação da exploração das forças de trabalho. 
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Este aspecto pode ser acompanhado a partir da leitura que a direção do PCB fazia sobre 

a “política econômico-financeira do regime” – expressão corrente nos editoriais da Voz 

Operária. Na Resolução Política do VI Congresso do PCB de dezembro de 1967, a ênfase recai 

sobre relação entre desenvolvimento econômico e elevação da taxa de exploração sobre a classe 

operária: 

 

No desenvolvimento económico havido revelou-se a tendência à concentração e 

centralização do capital e da produção a taxas excepcionais, elevando-se a taxa de 

exploração dos trabalhadores. Baixou o salário real da classe operária. Ao lado de 

sectores da população cujos padrões de vida foram elevados, aumentam as camadas 

que vivem em condições miseráveis, particularmente no interior do país e nas regiões 

norte e nordeste. Essa tendência tornou-se mais nítida na fase que se inicia em Abril 

de 1964 (PCB, 1980, p.160). 

 

Essa análise fora antecipada em artigos publicados na Voz Operária em que se 

denunciava, com acerto, a vinculação entre a criação do FGTS e o aumento da exploração do 

trabalho75. Apesar da correção da análise sobre esta característica do desenvolvimento 

capitalista no Brasil, a direção do PCB insistia em apontar os fatores que bloqueavam a própria 

expansão capitalista no país, o domínio imperialista e o monopólio da terra por latifundiários: 

 

Por fim, é necessário salientar que se evidenciou a base insegura do processo de 

desenvolvimento. Em virtude das limitações do mercado interno, do baixo poder 

aquisitivo da população, do esgotamento do processo de substituição de importações 

por produtos fabricados no Brasil e da espoliação imperialista, o desenvolvimento não 

pôde manter-se em taxas elevadas e já em 1962 começa a decrescer. De um modo 

geral, à base dessas características do processo de desenvolvimento ocorrido está o 

papel nocivo que nele coube ao capital imperialista e ao sistema latifundiário de 

exploração da terra. A crescente afirmação dos elementos nacionais progressistas da 

economia não rompeu os vínculos e privilégios que compõem a dominação 

imperialista e a exploração latifundiária. Nisso residem as causas fundamentais de 

atraso persistente e das distorções crescentes que marcam o desenvolvimento em 

curso no Brasil (PCB, 1980, p.160-161). 

 

Sempre presente, mesmo quando o partido reconheceu a expansão permanente do 

capitalismo no país com a Declaração de Março de 1958, a concepção do atraso como entrave 

ao desenvolvimento mantinha-se para o PCB como um dado objetivo da realidade brasileira. 

Ainda não se tinha clareza sobre o potencial de crescimento para o capital contido na elevação 

                                                 
75No editorial “União das forças democráticas para isolar e derrotar a ditadura”, (Voz Operária, mar.1966, p.1), há 

um balanço sobre o que vinha acontecendo quase dois anos após o golpe de 64. Após retomar a política de arrocho 

salarial do regime e indicar algumas das categorias mais atingidas em seus direitos e nível de vida, o editorial 

chama a atenção para “a liquidação do direito à estabilidade que se anunciava”.  

No artigo “A ditadura contra os trabalhadores”, (VOZ OPERÁRIA, set.1966, p.4) afirma-se: “A estabilidade está 

prestes a ser anulada através do artifício de uma opção inexistente surgida no bojo do projeto que cria o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço. [...] A supressão da estabilidade é, sabidamente, uma exigência das empresas norte-

americanas”. 
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da taxa de exploração dos trabalhadores, conforme os artigos publicados pelos próprios 

comunistas em seu órgão central76. Não se notava que ali estava uma das saídas, na perspectiva 

das classes dominantes, para a recessão econômica e um novo impulso para a acumulação 

interna de capital. 

Também não se percebia o papel similar que o Estado poderia assumir sob a ditadura 

civil-militar em relação àquele assumido pelo Estado-Novo (1937-1945) para criar e consolidar 

as condições necessárias para uma nova etapa de acumulação de capital no país –essa 

compreensão irá ser esboçada posteriormente, nos documentos produzidos a partir de 1970 em 

torno da concepção de fascismo. A análise sobre o capitalismo de Estado no Brasil, em torno 

do qual houve calorosa polêmica nas páginas da Voz Operária nos debates que precederam a 

Declaração de Março de 1958, e que vinha sendo desenvolvida nos documentos posteriores a 

este do PCB, foi relegada temporariamente a segundo plano. Se para Marx e Engels no 

Manifesto Comunista (1848) o Estado não iria além de um comitê para gerir os negócios da 

burguesia, o Estado brasileiro sob a condução dos militares parecia aos dirigentes do PCB como 

um mero comitê do imperialismo e da “reação interna”: 

 

O Estado brasileiro foi colocado a serviço de uma política de alienação da soberania 

nacional e de repressão às aspirações democráticas e progressistas do povo. O traço 

essencial dessa política está em que impõe ao país um curso de desenvolvimento que 

reforça a dependência e a subordinação ao imperialismo norte-americano e defende 

as posições da reação interna. A capacidade de investimento, ordenação e incentivo 

que o Estado detém na esfera económica é accionada no sentido de reforçar a posição 

dos monopólios norte-americanos e obrigar a integração da economia brasileira no 

esquema de necessidades e interesses destes monopólios. Os governantes realizam um 

grande esforço para prejudicar as empresas estatais, e até mesmo entregar algumas 

delas ao capital imperialista. Acentuaram o aspecto negativo do capitalismo de 

Estado, usando certas empresas estatais em benefício dos trusts e monopólios (PCB, 

1980, p.167).  

 

De acordo com a perspectiva dos dirigentes do PCB, o sentido fundamental da ação 

do Estado era o de garantir condições para a reprodução do monopólio das empresas 

imperialistas. Embora a presença das empresas transnacionais com apoio do Estado fosse uma 

                                                 
76 Nos artigos publicados na Voz Operária anteriores ao VI Congresso de 1967, a concepção de atraso e estagnação 

que predominava na economia brasileira eram constantes. Como exemplos, o artigo “Castelo faz balanço mas 

saldo é do imperialismo”, sobre os resultados da política econômica de Castelo Branco afirma-se: “A crise 

continuará [..] enquanto perdurar a ação dos fatores que impedem o crescimento do mercado interno brasileiro. O 

que equivale a dizer que continuará enquanto não se efetivarem as reformas estruturais, principalmente, em 

nossas relações com os países imperialistas e a propriedade da terra” (Voz Operária, dez.1965, p.6, grifo RL).  

No editorial “A situação atual e as eleições”: “os próprios técnicos oficiais são obrigados a reconhecer a estagnação 

da indústria, enquanto já se verifica uma queda na produção agrícola deste ano. Caem os preços de importantes 

produtos de exportação, como o café. A inflação não pára. Os preços de tudo o que o povo consome continuam a 

subir e os salários estão praticamente congelados. Os trabalhadores e as grandes massas populares já são obrigados 

a privar-se de elementos essenciais à sua própria sobrevivência”. (Voz Operária, 20 jul.1966, p.1). 
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das características que ganhavam proeminência no capitalismo brasileiro nos anos 1960, 

também não estava claro para a maioria dos intelectuais e dirigentes do PCB, ao menos até 

1969, as mudanças internas que se processavam no interior do Estado brasileiro após o golpe 

de 1964 e sua relação com a nova configuração da articulação Estado-capital no país. Como, 

por exemplo, a convergência de quadros intelectuais de origem civil e militar na composição 

de uma nova tecnocracia que iria constituir o grupo dirigente do Estado brasileiro77. 

Entre os intelectuais de origem civil podem ser mencionados os economistas, Antônio 

Delfim Netto e Mário Henrique Simonsen, que participaram como ministros dos governos 

militares em diferentes períodos. Do campo militar, entre os nomes que tiveram destaque, pode-

se mencionar o dos generais Golbery do Couto e Silva e Ernesto Geisel. Essa nova tecnocracia 

não necessariamente pautou sua ação pela simples subordinação às diretrizes imperialistas, mas 

procurou garantir ao Estado papel condutor em uma nova etapa de desenvolvimento econômico. 

Atuou na coordenação entre o poder político e o econômico para promover os interesses das 

classes capitalistas. Nesse sentido, aprofundou o capitalismo de Estado no Brasil pela via da 

“fascistização”, se for utilizada a expressão do PCB, fato que se tornaria mais claro em meados 

dos anos 1970. Esse era o caminho assumido pela “Revolução de 64”.  

Esses novos aspectos do Estado e da economia brasileira serão notados e conceituados 

nos textos e documentos produzidos pelo PCB a partir de 1970, já sob a vigência do “milagre” 

econômico conduzido pelo ministro Delfim Netto, fato que correspondia ao esforço dos 

intelectuais e dirigentes do partido em adequar a atuação política comunista diante das novas 

circunstâncias impostas pelas classes dominantes. A crítica político-ideológica do PCB à 

ditadura civil-militar baseada na concepção de fascismo é o componente da “historiografia” 

produzida pelo partido que atesta esse esforço de mudança.  

A explicação sobre o uso do conceito fascismo por parte do PCB deve ser buscada na 

própria história do partido, tendo em vista que muitos dos dirigentes do PCB nos anos 60 

participaram do período de lutas contra o fascismo em âmbito nacional e internacional nas 

décadas de 1930 e 1940 – Luiz Carlos Prestes, Armênio Guedes, Jacob Gorender, Carlos 

Marighella, Giocondo Dias, Dinarco Reis e vários outros. Num texto dedicado aos trinta anos 

das lutas de novembro de 1935 conduzidas pela ANL, Luiz Carlos Prestes, sob o pseudônimo 

Antônio Almeida, referia-se àquele episódio como luta contra a fascistização do Brasil.  

Esse texto ressalta que pela primeira vez no país, “sob a direção da vanguarda da classe 

operária, [...] foi levado ao terreno da luta armada o problema da liquidação do latifúndio e da 

                                                 
77 Essa questão será abordada no PCB em 1970 apenas, na Resolução do Comitê Estadual da Guanabara, que 

menciona a questão da tecnocracia. 
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dominação imperialista” (VOZ OPERÁRIA, nov.1965, p.3). Nele, Prestes menciona a luta 

contra a “fascistização do Brasil” que houve no país por meio da “insurreição nacional 

libertadora”. Prestes argumenta que não foi “um erro, naquelas circunstâncias, empunhar armas 

contra o fascismo”, pois após a derrota do aliancistas, o povo brasileiro pôde entender o que 

significaria a vitória do integralismo. Mas a análise que Prestes faz sobre o erro daquela ação é 

fundamental para se compreender a tática do PCB para derrotar a ditadura instaurada em 1964:  

 

[...] na época, a luta só poderia ser desencadeada com êxito se dirigida, de início, 

apenas contra o fascismo, contra a fascistização do Brasil, em defesa da 

democracia. Quer dizer, tendo presente o objetivo revolucionário, era em torno da 

bandeira de luta em defesa da democracia que se poderia, naquelas circunstâncias, 

unificar as amplas forças capazes de conter e desbaratar o integralismo (VOZ 

OPERÁRIA, nov.1965, p.3, grifos RL). 

 

Na análise do erro político cometido em sua história anterior, estava a chave para a 

compreensão do que fazer no presente. Essa autocrítica feita por Prestes em relação ao 

movimento de 1935 é um elemento importante para se compreender em que sentido era 

mobilizada a categoria fascismo pelo PCB na conjuntura pós-golpe de 1964. 

Assim, em alguns dos documentos publicados pelo Comitê Central do PCB apareceu 

a expressão fascismo para caracterizar o poder político no país, mesmo que sem especificá-lo, 

como o manifesto “Todos unidos contra o AI-5 pela derrota da ditadura”, de fevereiro de 1969. 

No entanto, uma tentativa de explicação mais elaborada sobre o fenômeno irá aparecer na 

Resolução do Comitê Estadual da Guanabara de março de 1970, redigida por Armênio Guedes. 

Ela viria como expressão de uma tendência político-intelectual no interior do PCB que 

retomava a questão democrática posta na Declaração de Março de 1958 não como 

possibilidade de avanço no interior do Estado, mas de resistência ao seu avanço coercitivo sobre 

a sociedade civil. 

O conceito de fascismo utilizado na Resolução da Guanabara foi proposto para 

sintetizar o movimento de um governo que diante de uma situação de crise permanente, política 

e econômica, optou por avançar sobre a sociedade, aprofundando seu caráter repressivo. A 

fascistização se configuraria em sua essência como um processo contrarrevolucionário. Esta 

hipótese apoiava-se também na constatação de que ocorria uma modificação na composição do 

núcleo dirigente do Estado, cada vez mais composto por militares e tecnocratas. Nesse sentido, 

o documento avançava na compreensão da nova estruturação política das classes dominantes 

necessária para a continuidade do capitalismo brasileiro em bases mais avançadas de exploração 

da força de trabalho. 
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Do ponto de vista de sua sustentação política, o problema enfrentado por esse Estado 

que se constituiu num “bonapartismo sem Bonaparte” (PCB, 1982c) era a possibilidade de 

isolar-se politicamente, pois seu avanço implicava no rompimento com as forças liberais:  

 

A correta avaliação desses fatores temporários e permanentes revela-nos, 

paradoxalmente, que o avanço do processo de fasticização, na medida em que vai se 

afirmando na estruturação de um Estado autoritário, militarista e tecnocrático, através 

dos três governos que se seguiram ao golpe de abril de 64, tende, ao mesmo tempo, a 

esgotar suas potencialidades. É fácil entender. O processo, para avançar, tem que se 

afastar de alguns de seus sustentáculos iniciais, isto é, cortar seus vínculos mais 

estreitos com as correntes liberais do centro ou da direita da antiga “classe política” 

[...] O esforço realizado pelo atual governo, tentando substituir a parte da “classe 

política” alijada (Magalhães Pinto, Pedro Aleixo, Cordeiro de Farias, Daniel Krieger 

e outros) por quadros tecnocratas, ilustra o que antes afirmamos. É oportuno dizer que 

a falta de uma base de massas (um partido fascista de massas) e apoio fundamental no 

núcleo reacionário das forças armadas são peculiaridades marcantes do regime atual 

e do processo de fascistização instaurado no Brasil (PCB, 1982c, p. 87).  

 

Além de notar as possibilidades de cisão no bloco das forças dominantes, o que abriria 

novas perspectivas para a ação política, Armênio Guedes tentou aprofundar a compreensão da 

particularidade do fascismo no Brasil, identificado por ele na ausência de um partido fascista 

de massas e pela não eliminação por completo das instituições políticas liberais (parlamento). 

São precisamente esses limites e contradições da fascistização que permitiriam a ação de 

resistência por meio de uma frente única democrática. Apesar de avançar na compreensão do 

que seria a fascistização no Brasil em relação aos documentos anteriores do PCB, dois aspectos 

merecem destaque: a concepção de fascismo expressa sobretudo a compreensão do processo 

político e da relação do Estado com as classes sociais, em continuidade com a concepção de 

fascismo exposta nas Teses de 1966; o fascismo era entendido como expressão política da 

contrarrevolução no país, isto é, como resposta aos avanços conquistados antes de 1964.  

A argumentação de Armênio Guedes não indicava que as transformações ocorridas no 

país sob a ação das classes dominantes no âmbito político e econômico significassem a 

continuidade de uma revolução capitalista, embora conduzida por forças conservadoras e de 

modo repressivo. Algumas das mais importantes interpretações elaboradas por intelectuais 

marxistas durante a década de 1970 irão argumentar no sentido oposto ao da Resolução da 

Guanabara, como será analisado.  

Em relação ao PCB, mesmo em documentos posteriores, ainda que reconhecendo a 

potencialidade do desenvolvimento econômico intensivo sob a ditadura militar, parece não ter 

constatado naquele processo uma revolução capitalista/burguesa, mas principalmente o 

aprofundamento dos elementos de coerção do Estado. 
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Assim, em novembro de 1973, quando a política econômica da ditadura dava sinais de 

esgotamento do ciclo de expansão iniciado durante o governo Costa e Silva, no documento Por 

uma Frente Patriótica contra o Fascismo, em que se afirmava: “O regime militar evoluiu de 

uma ditadura reacionária para uma ditadura militar caracteristicamente fascista.” (VOZ 

OPERÁRIA, dez.1973, p.1).  O governo Médici teria rompido, segundo o documento, com as 

sobrevivências da ideologia liberal e o aparelho de Estado conduzia suas ações segundo uma 

ideologia fascista. Apesar de assinado pelo Comitê Central, este documento contou com a 

participação da Assessoria do Comitê Central criada em 1972 por proposta de José Salles. Esta 

constituía um novo espaço para a atuação dos intelectuais do partido no auxílio ao Comitê 

Central78. 

De acordo com a interpretação proposta no documento, sem possuir determinadas 

características dos regimes fascistas alemão e italiano do passado, o regime brasileiro é definido 

pelos seguintes traços essenciais: “aparências de democracia representativa”, isto é, a mudança 

periódica do ditador; empenho em afastar o povo e a classe operária da vida política do país; as 

Forças Armadas como instrumento político repressivo e suporte direto do regime; ampliação 

dos órgão de segurança para o controle da vida social; terror como método principal dos 

governos; maior controle sobre a estrutura sindical, que já era de inspiração corporativista; 

repressão aos sindicatos de modo a despolitiza-los e torna-los apenas instituições recreativas; 

política econômica sustentada na intensificação da exploração sobre a classe operária e em 

função dos interesses dos monopólios estrangeiros e do latifúndio; política externa 

expansionista aliada aos EUA e baseada em campanha chauvinista.  

 

O “modelo brasileiro” de desenvolvimento econômico entra em profunda 

contradição com as formas políticas da própria democracia burguesa. Ele se 

realiza em função dos interesses do capitalismo monopolista, em primeiro lugar o 

estrangeiro, e do sistema latifundiário de exploração da terra. Tem por base uma 

intensa exploração da classe operária e dos trabalhadores em geral. Fere interesses de 

setores da própria burguesia. Abre o país à espoliação e ao domínio estrangeiro. 

                                                 
78 Na reunião do Comitê Central de 1971, um dos problemas levantados sobre as deficiências da direção central 

foi a “forma artesanal do trabalho de direção, que despreza o assessoramento da direção por camaradas técnicos e 

especialistas nos diversos ramos do conhecimento” (VOZ OPERÁRIA, jul.1971, p.3). Assim, em 1972, José 

Salles, membro do secretariado do partido fez a proposta a Giocondo Dias, que a encampou: “Passou a ter a 

Assessoria em 72. Eu fui para o exterior para apresentar um curso lá, na escola do partido [na URSS]. Fiquei 2 

meses, fui ao Chile, a Paris. Os russos me receberam muito bem. [...] Na volta, combinei com [Giocondo] Dias e 

contei com todo o apoio dele. Ele apoiou muito. Não tinha resistência [à Assessoria] porque [Dias] era amplamente 

hegemônico na Executiva, mas não era um incentivo da Executiva, nem do Prestes. O Marco Antônio Coelho, por 

exemplo, tinha horror. Aí foi composta a chamada Assessoria do Comitê Central. [...] Eu que a criei e a 

coordenei. Convidei um a um. Levei o prato feito para o Dias e perguntei: “Topa?”, “Topo!”. (SALLES, 2014 – 

grifo RL). Naquele momento, fazia parte da Assessoria a nova geração de intelectuais do PCB que não aderiu à 

luta armada, como Aloísio Teixeira, Carlos Nelson Coutinho, Luiz Werneck Vianna, Maria Lúcia Werneck 

Vianna, Maria Tereza, Marly Vianna e Nemésio Salles – em sua maioria, com experiência de militância no Rio de 

Janeiro. 
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Engendra, por tudo isso, uma superestrutura política violentamente antidemocrática, 

que se destina a manter subjugadas, através da opressão e do terror, todas as forças 

sociais exploradas e descontentes. Ele engendra o fascismo” (VOZ OPERÁRIA, 

dez.1973, p.1, grifos RL).  

 

Do ponto de vista da análise do capitalismo brasileiro, este documento constituiu uma 

crítica ao desenvolvimento econômico no país no período do “milagre” conduzido pela 

tecnocracia do Estado, e procurou indicar os novos traços do capitalismo de Estado no país. No 

entanto, o argumento central permaneceu vinculado à antiga tese do PCB, reafirmada no VI 

Congresso de 1967, da hegemonia do bloco imperialismo-latifúndio, ainda que acrescentando 

novos elementos àquela argumentação. Assim, o capitalismo monopolista no país, que 

engendrou uma superestrutura fascista, ainda mantinha-se nos limites estruturais de um 

capitalismo atrasado e submetido à dominação imperialista. Nesse sentido, a leitura feita sobre 

o fascismo no país pelo Comitê Central do PCB permanecia vinculada à linha política anti-

imperialista e antilatifundiária do partido. Essa uma diferença de posição política no interior do 

PCB que se expressou na compreensão do fascismo.  

Comparando-se a Resolução de novembro de 1973 com aquela realizada na Resolução 

da Guanabara – esta, apesar de também destacar a relação da ditadura com o capital monopolista 

internacional79, tinha o núcleo de sua argumentação voltada para a ação de resistência 

democrática à ditadura – a proposta da Frente Patriótica expressava com mais ênfase a 

retomada da linha nacionalista do PCB anterior ao golpe de 1964 na crítica ao capitalismo 

monopolista no país. Nesse sentido, sua aplicação política conduzia à confrontação à ditadura80.   

                                                 
79 De acordo com a Resolução da Guanabara: “O desenvolvimento está sendo feito em benefício da grande empresa 

e do grande capital monopolista, principalmente estrangeiro. Nesse sentido, para citar apenas dois exemplos, estão 

os casos do setor bancário (entre 1964 e 1969 foram incorporados 51 bancos e 5 se fundiram) e da indústria 

automobilística. Esta orientação é, ao mesmo tempo, monopolista e entreguista, pois a centralização e a 

capitalização servem principalmente à grande empresa estrangeira e estão minando a capacidade de resistência de 

grande número de empresas menores, pequenas e médias” (GUEDES, 2012, p.91). Havia portanto a percepção e 

crítica do domínio imperialista. 
80 Em seu depoimento, José Salles acentua uma guinada à esquerda representada em Por Uma Frente Patriótica 

Contra o Fascismo por influência da Assessoria como resposta à tendência à direita representada por Giocondo 

Dias, que à época era o principal dirigente do PCB no país: “Tem uma resolução do Comitê Central, foi a última 

aqui no Brasil, de 1973. Por uma Frente Patriótica contra o Fascismo. Essa foi elaborada por nós: Carlos Nelson 

Coutinho, Werneck, Aloísio, eu, Nemésio, levada para o Comitê Central. No Comitê Central eu a apresentei e fui 

o relator da Comissão Política [...]. Ouvi muita gente [...]. E saiu. Essa Resolução assinala um aspecto que se você 

ler com atenção é uma mudança, no seguinte sentido, a visão política do Dias e também do Armênio, era um pouco 

espontaneísta em relação à atividade de construção do Partido nas empresas. Essa Resolução que nós fizemos, se 

analisar a linha da Resolução, ela tem uma descontinuidade em relação a essa tensão.[...] RL – De 71 até a Frente 

Patriótica contra o Fascismo, você vê uma autocrítica do Partido em relação a uma linha por demais política e 

isolada das massas? Salles – Vejo. Autocrítica importante, mais do que aparece ali [na Resolução]. RL – Que vai 

situando o Dias e o Marco Antônio mais à direita. Salles – E que ia levar a tirá-los. A vida não deu tempo. E levar 

sem ser no exterior, como ocorreu. Na reunião de 73 foi amplamente vitoriosa essa posição – autocrítica. O Dias 

foi derrotado e reagiu”.  
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Do mesmo modo que no âmbito do Estado se difundia uma ideologia anticomunista, 

no interior do PCB se constituía, pela produção de seus intelectuais, uma contra-ideologia 

apoiada na noção de fascismo – ainda que com variações.  

Em relação à interpretação sobre o processo sociopolítico, caminhava-se para 

compreensão das mudanças ocorridas na forma política de dominação de classe, mas não se 

percebia – ao menos não fica explícito nos textos – que a ditadura civil-militar conduzira um 

novo ciclo da revolução capitalista no Brasil. O segredo da fascistização estava precisamente 

na articulação entre Estado e capital com o propósito de preparar a sociedade para a centralidade 

do mundo da produção.  

Com o intuito de se obter um referencial para a comparação com a abordagem feita 

pelos dirigentes do PCB entre 1966 e 1973 sobre o sentido da “Revolução de 64”, faz-se um 

balanço de algumas análises sobre o capitalismo brasileiro, em especial aquelas realizadas por 

intelectuais marxistas durante a vigência do regime. Estas trouxeram novas perspectivas e dados 

para a compreensão do problema e ajudam a traçar o quadro geral no qual se desenvolvia a luta 

de classes no Brasil e da qual participava o PCB. 

 

 

2.3 Os intelectuais marxistas: a articulação Estado-capital para um novo ciclo de 

acumulação e exploração da força de trabalho no capitalismo brasileiro na década de 

1970 

 

 

Segundo os intelectuais marxistas em suas interpretações produzidas nos anos 1970, 

de matriz pecebista ou em contraponto a ela, as novas relações entre Estado e classes sociais no 

Brasil constituíam-se, na verdade, na concretização de uma revolução capitalista-burguesa, 

viabilizada por um poder estatal repressivo e por uma classe dominante autocrática. Segundo a 

perspectiva destes intelectuais, apesar do conservadorismo das forças que conduziam o regime, 

elas promoviam a modernização da economia – a “modernização conservadora”, conforme a 

expressão de Barrington Moore Jr. (1983), sociólogo dos EUA muito apreciado pelos 

intelectuais brasileiros à época. Era a “dialética” das classes dominantes, em que o novo e o 

velho combinavam-se para avançar com o capitalismo e impedir a revolução social conduzida 

pelas classes exploradas. 
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No campo dos intelectuais ligados ao PCB podemos citar o livro Liberalismo e 

Sindicato no Brasil (1976), de Luiz Werneck Vianna, e o ensaio O significado de Lima Barreto 

na literatura brasileira (1974), de Carlos Nelson Coutinho, em que ambos os autores retomam 

a noção de via prussiana, elaborada por Lênin, para repensar o caminho brasileiro ao 

capitalismo. Dentre os trabalhos marxistas que se situavam fora da tradição do PCB, destaque 

para A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica (1975), de Florestan 

Fernandes, e Crítica à razão dualista (1972), de Francisco de Oliveira – intelectuais que 

posteriormente ingressariam no PT (Partido dos Trabalhadores). 

Era a concretização de um processo histórico em que o capital industrial submetia o 

conjunto das relações sociais de produção81, ainda que sem promover a ruptura com formas 

atrasadas de exploração do trabalho e sem hegemonia burguesa. Conforme Werneck Vianna 

(1976, p. 135), sobre o que ocorreu no Brasil a partir da década de 1930: “A “generalização” 

da revolução burguesa, porém, não se consumava sob a liderança das fábricas, isto é, realizava-

se independentemente de uma hegemonia burguesa”.  

O prolongamento desta argumentação para o que ocorria nos anos 1970 sugeria que a 

ditadura civil-militar instaurada após o golpe de 1964 foi o fator político que garantiu as 

condições para a concretização da revolução burguesa no país, tendo como um de seus 

pressupostos a repressão estatal às classes dominadas combinada à intensificação da exploração 

sobre a força de trabalho no país.  

Com argumentação semelhante em relação ao período inaugurado na década de 1930, 

Francisco de Oliveira (2003, p.63-64) afirmou que:  

 

Ao contrário da revolução burguesa “clássica”, a mudança das classes proprietárias 

rurais pelas novas classes burguesas empresário-industriais não exigirá, no Brasil, 

uma ruptura radical do sistema, não apenas por razões genéticas, mas por razões 

estruturais. [...] Aqui, as classes proprietárias rurais são parcialmente hegemônicas, 

no sentido de manter o controle das relações externas da economia, que lhes 

propiciava a manutenção do padrão de reprodução do capital adequado para o tipo de 

economia primário-exportadora. 

 

Embora concordasse que o período de transformações situado entre as décadas de 1930 

e 1960 pudesse ser considerado como o de uma revolução burguesa no plano produtivo, 

Francisco de Oliveira não tinha a mesma opinião a respeito das mudanças iniciadas pelos 

governos militares. 

                                                 
81 Segundo a concepção sociológica de Florestan Fernandes (1981, p.203, grifos RL): “Revolução Burguesa denota 

um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais e políticas que só se realizam 

quando o desenvolvimento capitalista atinge o clímax de sua evolução industrial”.  
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Apesar destas divergências, estes estudos realizados na década de 1970 sobre o padrão 

de acumulação de capital que prevalecia no Brasil chamavam a atenção para o impacto da 

expansão do capital industrial na economia brasileira a partir da opção de desenvolvimento 

seguida desde o governo JK, a qual implicou numa expansão do chamado Departamento III da 

economia, voltado para a produção de bens de consumo duráveis, com destaque para a indústria 

automobilística (OLIVEIRA, 1984) 82, Nesse sentido, os governos militares teriam dado 

continuidade ao padrão de acumulação baseado na predominância do DIII, com tendência à 

concentração de renda e superexploração da força de trabalho. 

O desenvolvimento deste tipo de explicação sobre a realidade brasileira vinha como 

resposta à própria ação das classes dominantes. A ação da tecnocracia dirigente, mencionada 

na Resolução da Guanabara, foi pela constituição de um rígido controle sobre a força de 

trabalho amparado por um regime militar repressivo, cuja ação para conter os conflitos políticos 

e sociais tendeu sempre à supressão dos direitos civis e liberdades democráticas conquistadas 

no período anterior ao golpe de 1964. Uma de suas contrapartidas foi a produção de uma teoria 

sobre o capitalismo brasileiro de inspiração marxista voltada precisamente para decifrar esta 

articulação político-econômica. Algumas dessas interpretações foram produzidas por 

intelectuais de formação acadêmica, que produziam a partir de instituições da sociedade civil 

sem vínculos com o Estado, como o CEBRAP (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), 

fundado em 1969, ou de partidos e organizações de esquerda que agiam na clandestinidade. 

Muitos destes trabalhos também foram produzidos como teses acadêmicas, o que identifica um 

espaço de atuação dos intelectuais naquele período constituídos por inter-relações entre 

universidades, instituições de pesquisa, movimentos sociais e partidos políticos83. 

                                                 
82 Segundo Francisco de Oliveira (1984, p.84): “O padrão de acumulação de capital imposto no novo ciclo 

centrava-se, agora, numa expansão sem precedentes do chamado Departamento III da economia; em si mesma, a 

viabilidade dessa forma de expansão era, até certo ponto, previamente assegurada pela concentração de renda que 

se havia gestado no período anterior; era para a existência de uma demanda “reprimida” que apontava a análise da 

economia brasileira, realizada pelo Grupo Misto BNDE-CEPAL, em 1954, e que, sem sombra de dúvidas, 

constitui-se na base do Plano de Metas”.  
83O CEBRAP é um caso exemplar nesse sentido de instituição que articulava na figura do intelectual o campo 

acadêmico ao político: “Outra diferença dos anos 1970 é que o tipo de intelectual que se considerava sócio do 

Estado e intérprete da nação para superar o atraso e o subdesenvolvimento, tal como se afirmara, por exemplo, nos 

marcos do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb), dava espaço ao intelectual crítico, sempre desconfiado 

do Estado, das instituições e valores dominantes e da “burguesia”, que se via mais como porta-voz da “sociedade 

civil”. O Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) foi a face mais visível desta nova postura crítica 

do intelectual. Criado em 1969, tendo à frente Fernando Henrique Cardoso e José Arthur Gianotti, o Cebrap reuniu 

em si a cultura da pesquisa e do rigor teórico exercitados na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo, com a vantagem de não ter que se submeter às restrições de uma burocracia 

acadêmica em parte afinada com o regime. Nos primeiros anos, o dinheiro para sustentar a empreitada veio da 

Fundação Ford, com sede nos Estados Unidos, o que os mais radicais consideravam “dinheiro sujo” do 

imperialismo. A consolidação da reputação acadêmica do Centro permitiu a diversificação do financiamento. [...] 

No campo político, o Centro dedicou-se à compreender criticamente o autoritarismo e as instituições do Estado 
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Apesar da tentativa do Estado em controlar e submeter a produção cultural e científica 

no país, desenvolveram entre as décadas de 1960 e 1970 algumas instituições que 

representavam a possibilidade de se converterem em novos núcleos de hegemonia de uma 

determinada classe social – seja de uma burguesia liberal, caso do CEBRAP dirigido por 

Fernando Henrique Cardoso, seja vinculada à classe trabalhadora, como o DIEESE, fundado 

em 1955. 

Dois exemplos nesse sentido são os trabalhos de Francisco de Oliveira, como o ensaio 

Crítica à razão dualista (1972), à época no Cebrap, e Luiz Werneck Vianna Liberalismo e 

Sindicato no Brasil (1976), do PCB, mas também com passagem pelo CEBRAP. Estes autores 

desenvolveram análises que permitiram compreender a articulação entre Estado e capital 

promovida durante o regime militar, assim como o controle sobre as instituições de defesa da 

classe trabalhadora, de modo a permitir a intensificação da exploração sobre a força de trabalho. 

 

 

2.3.1 Francisco de Oliveira: crítica à contrarrevolução burguesa 

 

 

Em Crítica à Razão Dualista, como já revelado pelo próprio título, o objetivo do autor 

é a crítica às leituras dualistas a respeito da realidade brasileira, especialmente aquelas que 

trabalhavam numa perspectiva de oposição entre o moderno (industrial) e o arcaico (geralmente 

identificado ao mundo rural) na economia brasileira – o que também pode ser interpretado como 

uma interlocução crítica com as interpretações do PCB. Dentre esses modelos teóricos, seu 

principal alvo era a teoria do subdesenvolvimento84, conforme desenvolvida pela Cepal e pela 

                                                 
brasileiro, problematizando a tese defendida pelo PCB de que o regime militar era um tipo de fascismo à brasileira” 

(NAPOLITANO, 2014, p.217).  

Segundo Werneck Vianna (2008), que também participou do CEBRAP: “O Cebrap não era um lugar como é hoje, 

um centro profissional. Era um lugar que mobilizava dezenas de pessoas, dezenas de intelectuais. Alguns de modo 

permanente, outros flutuantes. Era uma instituição absolutamente central. Sua revista, quando saía, tinha um papel 

organizador fortíssimo, porque vinha com análises e apresentava alternativas. O Cebrap não era apenas um lugar 

de resistência abstrata, em nome de valores. Era isso e mais: uma resistência fundamentada empiricamente, 

digamos assim”. Deve-se destacar que essa não era uma inovação no cenário político-intelectual brasileiro e 

paulista. Nos anos 1950 e 1960 a Revista Brasiliense, sob a liderança de Caio Prado Jr., já havia cumprido papel 

semelhante, embora com a diferença de que seus temas fossem nucleados pela questão nacional (PINTO, 2013; 

SECCO, 2008). Os intelectuais do CEBRAP apenas retomaram um caminho anteriormente trilhado, mas numa 

conjuntura política diferente. 
84 Vale ressaltar também que no contexto dos debates dos anos 70, suas críticas também serviram como um 

contraponto à leitura da revolução burguesa no Brasil sustentada pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) até 

aquele momento. 
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teoria econômica marginalista, e que se constituiu na base teórica do Estado populista, 

considerada por Francisco de Oliveira como a forma de hegemonia burguesa que emergiu no 

país a partir da região Centro-Sul85. A premissa do autor neste texto é a de que não existe uma 

particularidade de subdesenvolvimento em economias como a do Brasil. A especificidade 

brasileira está articulada ao modelo geral de acumulação de capital.  

Com relação a este último aspecto, há na Crítica à Razão Dualista hipótese persuasiva, 

isto é, a chamada acumulação primitiva de capital, exposta por Marx em O Capital, é 

reproduzida em novos termos em pleno século XX, sendo o Brasil um país exemplar nesse 

sentido. A hipótese do autor é a de que as relações sociais no campo foram utilizadas pelas 

classes dominantes como fator para a acumulação de capital industrial, ou seja, permitiram a 

extração de um excedente a partir de relações não capitalistas. Desse modo, a acumulação 

primitiva de capital fundada no campo articulou-se – dialeticamente - à expansão do capital 

industrial no Brasil, não existindo, portanto, uma relação antitética entre o novo (o mundo 

industrializado) e o velho (o mundo dominado pelo latifúndio). Essa articulação é fundamental, 

por exemplo, para a compreensão do pacto populista e de porque ele não representou uma 

ruptura da burguesia industrial com as oligarquias que detinham o monopólio da terra. Porém, 

mais do que isso, esse padrão de acumulação de capital que extraiu seu excedente do atraso 

garantiu as condições necessárias para a materialização da superexploração da força de trabalho 

na configuração capitalista-monopolista assumida pelo capital no Brasil, principalmente a partir 

da década de 1950 com o Governo JK e em seu aprofundamento durante o regime militar.  

Basicamente, o argumento de Francisco de Oliveira sustenta que a conversão do setor 

industrial no principal polo de acumulação de capital no país a partir da década de 1930, o que 

ele caracterizou como revolução burguesa no plano produtivo, sustentou-se no uso do campo 

como fonte de força de trabalho em abundância, matérias-primas e alimentos a baixo custo para 

a indústria e a população urbana, respectivamente. Assim, estavam dadas as condições para a 

regulação do valor da força de trabalho, por meio do rebaixamento do custo de sua reprodução 

– como o baixo custo da cesta básica. Se a ausência, por exemplo, de direitos trabalhistas no 

campo garantia a superexploração sobre os trabalhadores rurais, a produção rural, como 

consequência, garantia produtos a baixo custo para a superexploração da força de trabalho 

                                                 
85 Segundo o autor, as características principais do populismo no Brasil foram: “[...] uma hegemonia burguesa que 

se impôs sem romper abertamente com a oligarquia agrária, um proletariado urbano que emerge em novas 

condições de expansão das forças produtivas, um Estado produtor que tornava-se gradual e crescentemente o 

próprio núcleo da contradição, pela ambigüidade de suas relações com as classes dominantes e dominadas 

(OLIVEIRA, 1977, p.83). 
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urbana. O autor avançou na compreensão sobre a combinação realizada pelo capital para a 

exploração da força de trabalho urbana e rural.  

Tal perspectiva de análise para desvendar a particularidade do capitalismo brasileiro 

ganhava consistência explicativa à medida que o eixo de sua argumentação partia das condições 

de valorização do capital pela extração de mais-valia da classe operária brasileira.  

Conforme a própria análise realizada na Crítica à Razão Dualista, a crise de 64 e as 

respostas políticas formuladas pelas classes dominantes decorreram da não aceitação do pacto 

populista, já em esgotamento – assim como havia se esgotado o ciclo desenvolvimentista dos 

anos 50. O seu esforço era o de refutar a teoria do subdesenvolvimento, expressão teórica da 

economia política da burguesia da periferia, ao pôr em evidência as formas de controle e 

superexploração da força de trabalho que serviram de base ao processo de concentração e 

centralização do capital no Brasil86. 

No livro, o autor também demonstra como o favorecimento à extração da mais-valia 

ocorria por meio da ação do Estado, tendo em vista que a legislação trabalhista consolidada 

durante o governo Vargas nos anos 40 cumpria, por meio de mecanismos como o salário 

mínimo, o nivelamento por baixo dos custos com a remuneração da força de trabalho. Essa 

articulação entre legislação trabalhista, extração da mais-valia e acumulação de capital terá 

continuidade no regime militar instaurado a partir de 1964, pois a elaboração de novas leis para 

a regulamentação do mercado de trabalho, como a Lei 8.036 que instituiu o FGTS em 1966, 

desfavoreceu a estabilidade no emprego e facilitou a rotatividade da força de trabalho no 

mercado. Assim: 

 

[...] a legislação do trabalho, da qual a substituição da instituição de estabilidade no 

trabalho pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é o protótipo, somente tem 

beneficiado a acumulação, acelerando o turn-over dos empregados, acelerando a 

expulsão da força de trabalho dos maiores de 40 anos, contribuindo para o aumento 

da taxa de exploração (OLIVEIRA, 2003, p.113). 

 

                                                 
86 “A verdade é que do modelo cepalino estão ausentes conceitos como “mais-valia”, que são suficientes para 

explicar como, ainda no caso de serem corretos os supostos cepalinos, sua conclusão unidirecional é equivocada, 

pois podem aumentar a mais-valia relativa e ainda a mais-valia absoluta (decréscimo absoluto dos salários reais e 

não apenas decréscimo relativo). Por outro lado, a rentabilidade ou a taxa de lucro podem aumentar ainda quando 

fisicamente o capital não seja utilizado integralmente: não somente a variável “mais-valia” joga um papel 

fundamental nessa possibilidade, como as posições monopolísticas das empresas, elevando os preços dos 

produtos” (OLIVEIRA, 2003, p. 49).  
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No entanto, a razão da ação do Estado não tem uma dimensão puramente econômica, 

mas também política, ou seja, de controle da ação política dos trabalhadores de modo a impedir 

a sua constituição como classe social87. O alvo preferencial, nesse caso, é próprio sindicato: 

 

Existe uma correlação entre pouco tempo de serviço, idade do trabalhador e 

sindicalização: a maior porcentagem de não-sindicalizados encontra-se exatamente 

nos trabalhadores jovens e nos com pouco tempo de serviço, o que demonstra a função 

política e não apenas econômica do instituto do FGTS, destinada a minar a capacidade 

de representação dos sindicatos e sua força como órgão de classe (OLIVEIRA, 2003, 

p. 113). 

 

Exatamente por esse caráter repressivo, que assumiu feições dramáticas durante o 

regime militar, é que o capitalismo brasileiro, segundo a análise de Francisco de Oliveira, não 

foi forçado a optar exclusivamente pelo padrão de extração da mais-valia relativa, posto que 

sempre pôde utilizar com vantagem métodos condizentes com o padrão de extração de mais-

valia absoluta, mais repressivos portanto. Daí que se pode retirar de sua obra a sugestão de que 

a superexploração do trabalho não seria um fator meramente conjuntural, mas estrutural no 

capitalismo brasileiro.  

Com relação aos argumentos levantados nesse parágrafo, caberia mencionar que uma 

das lacunas presentes na obra de Francisco de Oliveira é, precisamente, uma análise do que 

ocorre internamente na esfera produtiva no capitalismo brasileiro, isto é, um tipo de análise que 

elucidasse, por exemplo, a relação entre a implantação do taylorismo-fordismo no Brasil e as 

formas de extração de mais-valia daí decorrentes. 

Conforme o autor argumentaria em outro ensaio da década de 197088, a ação do Estado 

em relação à classe operária que permitiu a opção política feita pelas classes dominantes de 

incorporar a economia brasileira ao estilo de competição oligopolista por meio da estruturação 

das grandes empresas, como no caso das indústrias automobilísticas, de construção naval e 

também no caso das empresas estatais, com o monopólio do Estado em setores produtivos89. 

                                                 
87 No que se refere ao papel da legislação trabalhista no favorecimento à acumulação de capital, Luiz Werneck 

Vianna em Liberalismo e Sindicato no Brasil forneceu uma importante contribuição a esse respeito, como nessa 

análise que fez sobre a legislação constituída no Estado Novo (1937-1945): “ao invés da legislação trabalhista ter 

operado em termos distributivistas, quando se constituiria numa entrave à acumulação, ou mesmo de se ter 

comportado neutralmente em relação a ela, observa-se que incrementou sua expansão. Isso se deve à disciplina 

que impôs no parque fabril, sujeitando politicamente o assalariado à dominação do capital, pela dissolução de suas 

organizações independentes de classe, e por sua contenção no sindicalismo corporativista”. 
88 Trata-se de Elegia Para Uma Re(Li)gião: SUDENE, Nordeste, Planejamento e conflito de classes. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1977. 
89 O papel do Estado “produtor” na potencialização do capitalismo brasileiro pela centralização de capitais é 

ressaltada pelo autor: “Assiste-se no Brasil, concretamente, à própria transformação do Estado: este criará ou 

utilizará o imposto como crédito para financiar o movimento de centralização dos capitais, recusará sua utilização 

como gasto improdutivo, e lançar-se-á em esfera produtiva, transformando o caráter de sua intervenção de 

simples agente técnico da divisão do trabalho para o de um agente da divisão social do trabalho. O Estado 
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Isto não necessariamente implicou num capitalismo autônomo capaz de solucionar a questão 

chave do financiamento interno. A razão era que a entrada do país na era do capitalismo 

monopolista era sustentada por um permanente endividamento externo assumido pelo Estado, 

inclusive por meio de políticas de câmbio. Em suma, o que ocorreu durante o regime militar, 

por meio da articulação Estado – capital externo e interno, foi a “exacerbação do movimento 

de concentração de capitais [...] ou seja, a transformação do sistema em puro produtor de mais-

valia, como um novo papel do capital financeiro” (OLIVEIRA, 1977, p.86-87). Esse, portanto, 

o segredo do “milagre” econômico, o qual, ao mesmo tempo em que expandia o mercado, 

concentrava renda90.  

De acordo com esta argumentação, a realização interna da lei do valor, por meio da 

articulação com o capital externo, não poderia recair senão sobre a classe operária e os 

trabalhadores rurais. A interpretação proposta por Francisco de Oliveira a partir da Crítica à 

razão dualista, complementada por ensaios posteriores citados, avançava na explicação sobre 

a articulação entre o arcaico e o moderno nas relações sociais de produção capitalista, ou seja, 

de como a acumulação de capital sob a condução do Estado e das classes dominantes extraía 

vantagens do atraso para a reprodução do capital. Apresentava, portanto, uma explicação mais 

sofisticada em relação às interpretações sobre o atraso do desenvolvimento em decorrência da 

articulação imperialismo-monopólio da terra. Mas não ao ponto de considerar o que ocorria na 

época em que escreveu a Crítica à razão dualista (1972) como um novo momento da revolução 

burguesa no país. Exatamente pela não superação dos modos arcaicos de acumulação: 

 

O sistema evidentemente se move, mas na sua re-criação ele não se desata dos 

esquemas de acumulação arcaicos, que paradoxalmente são parte de sua razão de 

crescimento; ele aparenta ser, sob muitos aspectos, no pós-1964, bastante diferenciado 

de etapas anteriores, mas sua diferença fundamental talvez resida na combinação de 

um maior tamanho com a persistência dos antigos problemas. Sob este aspecto, o pós-

1964 dificilmente se compatibiliza com a imagem de uma revolução econômica 

burguesa, mas é mais semelhante com o seu oposto, o de uma contra-revolução. Esta 

                                                 
se transformará também em produtor de mais-valia, daí a transformação operada nas próprias empresas do Estado, 

que passam de deficitárias a superavitárias: esta transformação não é de natureza contábil, como se pode pensar: 

ela é radical” (OLIVEIRA, 1977, p.88).  
90 “As condições internacionais específicas que viabilizavam a expansão interna da economia nacional, cujo 

truque essencial consistiu em tomar recursos externos baratos e internamente potenciá-los pelo barateamento da 

força de trabalho nacional, era possível, desde que a velocidade de concentração da renda fosse superior à 

velocidade de incremento dos custos do capital internacional que vinha para o Brasil. Vai ocorrer, então, no Brasil 

aquilo que para os economistas neoclássicos parecia um paradoxo: o mercado interno se ampliava tanto mais 

quanto a renda se concentrasse. E essa, de certa forma, era, do ponto de vista dos mecanismos, a aparência do 

“milagre”; do ponto de vista de sua substância, a essência do milagre é uma alta aceleração da exploração do 

trabalho, potenciada pelas novas forças tecnológicas e produtivas postas em ação. Esta é a razão da aceleração 

da concentração da renda: aumento da produtividade do trabalho com a classe trabalhadora reprimida em sua 

capacidade de reivindicar e barganhar” (OLIVEIRA, 1984, p.127, grifos RL). 
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talvez seja sua semelhança mais pronunciada com o fascismo, que no fundo é uma 

combinação de expansão econômica e repressão (OLIVEIRA, 2003, p.106). 

 

Apesar de apresentar uma análise mais sofisticada do que aquela encontrada nos 

documentos do PCB, em especial sobre os mecanismos de acumulação de capital e extração da 

mais-valia no Brasil, o autor convergia com a interpretação geral sobre o processo em 

andamento visto na Resolução da Guanabara e na Resolução Por uma Frente Patriótica contra 

o Fascismo: o fascismo em processo como expressão da contra-revolução.  

 

 

2.3.2 Os intérpretes do PCB: via prussiana como revolução burguesa no Brasil 

 

 

Dentre os intelectuais ligados ao PCB, nota-se houve avanços na interpretação sobre 

o capitalismo na década de 1970. Em especial quando da tentativa de reinterpretação da história 

brasileira a partir do conceito de via prussiana, proposto inicialmente por Lenin91, para explicar 

as possibilidades de desenvolvimento capitalista no campo na Rússia no início do século XX. 

A noção de via prussiana para o entendimento da realidade brasileira já havia sido sugerida por 

Nelson Werneck Sodré no início dos anos 1960 ao referir-se às transformações no campo92, 

mas agora a questão seria retomada sob a vigência da ditadura civil-militar. 

Em artigo publicado na Voz Operária em agosto de 1967, assinado por Simão 

Bonjardim – provavelmente Ricardo Cupertino Guimarães – há uma sugestão do conceito para 

o entendimento da política de desenvolvimento proposta para o campo a partir do governo 

Castelo Branco. O título do artigo é “O plano do governo Costa e Silva”, no qual o autor tece 

comparações entre a política econômica do governo Castelo Branco e o de Costa e Silva. 

Bonjardim faz uma crítica às medidas adotadas pelo governo Costa e Silva, o qual se propunha 

                                                 
91 Por via prussiana, Lenin referia-se ao tipo de desenvolvimento capitalista em que a antiga propriedade fundiária 

privada, ainda com traços de servidão, se conservava e se transformava lentamente em propriedade capitalista, do 

tipo junker: “Nesse caso, a base da passagem definitiva do sistema de pagamento em trabalho para o capitalismo 

é a transformação interna da propriedade fundiária baseada na servidão; toda a estrutura agrária do Estado se torna 

capitalista, conservando por muito tempo traços feudais” (LENIN, 1985, p. 10).  
92 Segundo Sodré (1962) “as contradições entre as forças produtivas e as relações de produção chegaram a um 

ponto crucial. Elas nos fornecem a caracterização do Brasil, segundo um estudioso, de um desenvolvimento a 

moda prussiana, sob a ação e a influência do imperialismo. Avança sem dúvida a penetração capitalista, mas os 

restos feudais vão sendo conservados e o monopólio da terra zelosamente defendido”. A esse respeito, Quartim de 

Moraes fornece um dado histórico importante: "Na verdade, o tema já havia sido bastante discutido, pelo menos 

desde 1960, durante os debates preparatórios do V Congresso do PCB, por intelectuais e dirigentes como Alberto 

Passos Guimarães e João Amazonas" (MORAES, 2000, p. 207). 
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resolver os problemas de insuficiente acumulação interna e de ampliação do mercado interno 

sem romper com o binômio imperialismo-latifúndio. Ao caracterizar o que ocorria no campo, 

o autor sugere a aproximação com o conceito formulado por Lenin: 

 

Para ampliar o mercado interno, o plano preconiza o fortalecimento da economia 

agrícola. Nisso, ele quase literalmente [copia] o plano anterior, que propunha uma 

tentativa de desenvolvimento capitalista de tipo “prussiano” no campo, com a 

acomodação ao latifúndio e o estímulo oficial, através de subvenções, suprimento de 

adubos e maquinaria e garantia de preços, à elevação do nível de produção e da 

produtividade no setor (Voz Operária, ago.1967, p.7). 

 

A análise de Simão Bonjardim apontava para uma compreensão diferente sobre o 

desenvolvimento do capitalismo no campo, com articulação entre Estado e grande propriedade. 

Esta opção dos dirigentes do regime exigia uma política de investimentos em infraestrutura que 

seria impossível nos marcos estabelecidos pela política de estabilização proposta pelo FMI ao 

governo brasileiro. Tal condição situava o Estado brasileiro numa situação contraditória e de 

difícil solução se mantida nos marcos dos monopólios norte-americanos-imperialistas. Do 

ponto de vista teórico, essa interpretação ainda situava-se no âmbito da concepção geral sobre 

o capitalismo no Brasil do PCB. Mas era uma primeira constatação de que o Estado brasileiro 

buscava intervir na economia para aumentar a produtividade, desenvolver as forças produtivas. 

Num ensaio escrito em 1972 e publicado em 1974, o representante de uma nova 

geração de intelectuais do partido, Carlos Nelson Coutinho, retomou essa ideia como uma 

hipótese geral sobre o desenvolvimento histórico do Brasil, com o objetivo de explicar a 

condição dos intelectuais brasileiros. No ensaio que escreveu sobre Lima Barreto, “O 

significado de Lima Barreto na literatura brasileira”, Coutinho (1974, p. 3-4) assim sintetizou 

o “caminho brasileiro”: 

 

O caminho do povo brasileiro para o progresso social - um caminho lento e irregular 

- ocorreu sempre no quadro de uma conciliação com o atraso, seguindo aquilo que 

Lênin chamou de "via prussiana" para o capitalismo. Ao invés das velhas forças e 

relações sociais serem extirpadas através de amplos movimentos populares de massa, 

como é característico da “via francesa” ou da “via russa”, a alteração social se faz 

mediante conciliações entre o novo e o velho, ou seja, tendo-se em conta o plano 

imediatamente político, mediante um reformismo “pelo alto” que exclui inteiramente 

a participação popular. [...] Esse fato, decerto, tem profundas repercussões negativas 

também sobre a formação e o caráter da intelectualidade brasileira. Desenvolveu-se 

entre ela, praticamente desde os inícios do Brasil independente, uma forte tendência 

a situar-se naquilo que Thomas Mann, referindo-se aos intelectuais alemães, chamou 

de “intimismo à sombra do poder”. 

 

Assim como Francisco de Oliveira, Coutinho também ressaltou a prática da 

conciliação como o atraso como característica das classes dominantes ao promoverem a 
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mudança social. Mas a análise de Francisco de Oliveira – produzida no mesmo período – 

concentrava-se nos aspectos econômicos, na constituição de um modo de produção e nos meios 

de exploração econômica sobre a classe trabalhadora. Coutinho detém-se na questão dos 

intelectuais e sua relação com o poder político. Sua análise era voltada para as questões 

superestruturais do capitalismo brasileiro. O que o diferencia das interpretações que 

predominavam entre os dirigentes do PCB à época do VI Congresso era admitir que mesmo 

“pelo alto”, sem participação popular, o Estado e as classes dominantes no Brasil eram capazes 

de promover a revolução, ainda que sob direção política conservadora e com o Estado como 

ponto de unidade entre as classes dominantes. 

Do ponto de vista da luta interna do PCB, o argumento utilizado por Carlos Nelson 

Coutinho – via prussiana, reformismo pelo alto – seria um dos elementos teóricos que serviriam 

de base à prática política dos renovadores. 

A interpretação a partir da noção de via prussiana como possibilidade para o caso 

brasileiro teria continuidade com Luiz Werneck Vianna, à época militante do PCB e também 

um dos intelectuais identificados à tendência dos renovadores. Luiz Werneck Vianna também 

teve passagem pelo CEBRAP e tomou conhecimento da análise de Francisco de Oliveira. A 

análise deste autor, assim como Carlos Nelson Coutinho, também esteve voltada para os 

aspectos superestruturais do capitalismo brasileiro, mas como o foco voltado para as 

instituições que teriam o papel de garantir a reprodução do capital na sociedade brasileira – 

nesse último aspecto, sua análise tem pontos de contato com aquela desenvolvida por Francisco 

de Oliveira. Isto se evidencia na tese de doutoramento que defendeu na USP (Universidade de 

São Paulo) em 1976, intitulada “Liberalismo e Sindicato no Brasil”, publicada no mesmo ano 

como livro.  

Assim como na Resolução Por uma Frente Patriótica contra o Fascismo (1973), 

Werneck Vianna conceituou as instituições do Estado voltadas à garantia das condições 

necessárias à acumulação de capital como corporativas, mas não chegou a propor o conceito de 

fascismo para o que ocorria no Brasil sob a ditadura militar93. Se o fascismo era entendido no 

partido como contrarrevolução, o argumento do autor sugeria a ideia de continuidade com a 

revolução burguesa desencadeada no governo Vargas nos anos 30. 

                                                 
93 Com relação às reflexões sobre o fascismo e a tentativa de entende-lo como parte da realidade do capitalismo 

brasileiro merece referência o livro “O Fascismo Cotidiano”, de Nelson Werneck Sodré, com escritos do ano de 

1976 e contém análises sobre assuntos diversos recolhidos em jornais e que expressavam o fascismo no cotidiano 

da vida social no país. Pode ser entendido como um texto que aprofunda a interpretação do tema no sentido da 

matriz pecebista (SODRÉ, 1990). 
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A tese de Werneck Vianna é a de que no Brasil realizou-se uma revolução burguesa 

sem hegemonia da burguesia. A ordem político-institucional constituída a partir da “Revolução 

de 30”, liderada pela Aliança Liberal, deu início a um processo em que o Estado teria 

participação decisiva na constituição de um modo de produção capitalista e industrial no país. 

No entanto, essa mudança não foi conduzida pela burguesia, mas por uma oligarquia agrária 

ligada à produção para o mercado interno e que se constituiu no grupo dirigente do Estado – de 

modo análogo ao que observara Lenin em relação à via prussiana, mas com a diferença de que 

no Brasil foram os setores economicamente menos desenvolvidos da oligarquia que assumiram 

o controle político (WERNECK VIANNA, 1976, p.139). A burguesia industrial brasileira, 

sobretudo aquela localizada em São Paulo, não foi capaz de constituir sua hegemonia a partir 

da fábrica e da sociedade civil.  A disciplina e o controle sobre a força de trabalho necessários 

à expansão do capital industrial seriam realizados pelas instituições corporativas criadas pelo 

Estado para harmonizar a relação entre as classes, sobretudo durante o Estado Novo (1937-

1945)94. 

A tese apresentada pelo autor avançava em relação àquela proposta pelo PCB nos anos 

1960 por conceber na ação do Estado e das classes que dele se apoderam a promoção dos 

interesses e das condições necessárias à expansão do capital industrial, mesmo que em 

compromisso com o atraso. Nos termos da época, o Estado, ainda que dominado por grupos 

conservadores, era um agente da revolução burguesa. O argumento e as conclusões de Werneck 

Vianna, anunciavam uma nova fundamentação teórica para um novo tipo de partido político 

que se desenhava no interior do PCB nos anos 1970. 

Quanto ao debate intelectual sobre a questão Estado-classes sociais, a abordagem de 

Werneck Vianna constituía posição antagônica às explicações liberais sobre o tema, como a 

teoria do Estado patrimonialista no Brasil, de Raymundo Faoro, e do Estado populista, que tinha 

em Francisco Weffort – orientador da tese de Werneck Vianna – um de seus principais 

representantes95. O próprio Francisco de Oliveira, ainda que numa perspectiva distinta dos 

liberais, utilizou o conceito de Estado populista.   

                                                 
94 Veja-se como exemplo o argumento do autor sobre a legislação trabalhista e sua relação com o processo de 

acumulação de capital, numa análise sobre o conteúdo de classe do Estado corporativista: “ao invés da legislação 

trabalhista ter operado em termos distributivistas, quando se constituiria num entrave à acumulação, ou mesmo de 

se ter comportado neutralmente em relação a ela, observa-se que incrementou sua expansão. Isso se deve à 

disciplina que impôs no parque fabril, sujeitando politicamente o assalariado à dominação do capital, pela 

dissolução de suas organizações independentes de classe, e por sua contenção no sindicalismo corporativista” 

(WERNECK VIANNA, 1976, p.152). 
95 Raymundo Faoro (1925-2003), um dos mais representativos intelectuais liberais no Brasil no século XX. A 

obra Os Donos do Poder (1958) sintetiza sua interpretação sobre o processo histórico brasileiro e o papel do Estado 

patrimonialista no país. Francisco Weffort (1937- ). Cientista político de tendência liberal, foi professor da USP 

e membro do CEBRAP. Suas interpretações sobre o populismo encontram-se na obra O populismo na política 
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A tese do Estado patrimonialista e do Estado populista no Brasil tinham em comum a 

crítica ao Estado autoritário como um agente do atraso que impedia o livre desenvolvimento de 

uma sociedade civil liberal-burguesa96. A teoria sobre o Estado populista, na verdade um Estado 

de compromisso entre forças em conflito na sociedade brasileira, centrava-se na polarização 

líder carismático – massas trabalhadoras, com ênfase nos mecanismos de manipulação que 

favoreciam a coalização dominante no poder e impediam a livre manifestação e realização dos 

interesses dos trabalhadores. Importante observar que do ponto de vista político, os principais 

trabalhos realizados a partir do conceito de populismo nos anos 1970 constituíram a crítica à 

teoria e à prática política do PCB97. Assim que alguns de seus representantes mais próximos à 

esquerda convergiram no início dos anos 1980 para o PT. Seu principal representante, Francisco 

Weffort, foi um dos fundadores do PT, ingressando posteriormente no PSDB98. 

Com relação às modificações realizados pelo Estado brasileiro nas instituições 

corporativas para a acumulação de capital industrial após o golpe de 1964, Werneck Vianna 

(1976) identificou na limitação do poder normativo da justiça do trabalho e implementação do 

FGTS nova orientação na articulação Estado – capital se comparada àquela constituída nos anos 

1930 e 1940 durante o governo Vargas. Até a vigência do regime militar, 1964, o empregado 

teria direito a estabilidade no emprego após dez anos de prestação de serviços ao mesmo 

empregador, conforme o artigo 492 da CLT. A legislação geral sobre estabilidade no emprego 

                                                 
brasileiro (1978), obra influente e que reúne uma série de artigos sobre o tema escritos pelo autor desde a década 

de 1960.  
96 A esse respeito, confira-se a crítica feita por Werneck Vianna (1976, p.93-94) à obra de R. Faoro: “A percepção 

unilateral de Faoro sobre o significado da ordem liberal, exclusivamente reparando na configuração do sistema 

político, subtrai o indivíduo do centro da observação. [...] Centrado em preocupações do constitucionalismo 

jurídico, Faoro vinculará o Estado autoritário à rejeição do homem burguês e seus postulados liberais, quando o 

efeito inverso, nas condições da sociedade brasileira, é que corresponde à realidade”.  
97 O livro de José Álvaro Moisés, “Greve de Massa e Greve Política” (1978), sobre a greve dos 300 mil em São 

Paulo no ano de 1953 é um exemplo: “A conclusão que se impõe é bastante clara. As relações entre a questão da 

espontaneidade e a questão da direção política são fundamentais para definir as funções de representação de 

qualquer partido que se proponha a liderar a classe operária. Na conjuntura dos anos 1952-1953, essa questão 

estava posta como um desafio à classe operária e ao Partido Comunista. As Comissões de Empresa se constituíram 

no elemento concreto pelo qual essa questão pode se expressar. Entretanto, a solução dada pelo PC, nessa 

conjuntura, ao invés de abrir caminho para a longa tarefa de construir a autonomia e independência da classe a que 

se propunha representar, serviu para consolidar um aspecto fundamental da política das classes dominantes: 

aprofundar a subordinação da classe à estrutura sindical oficial. Na verdade, a linha adotada pelo PC, de reforçar 

a estrutura sindical oficial através da organização de comissões sindicais de empresa, serviu para dar àquela 

estrutura uma vitalidade que ela não tinha, do que, aliás, as próprias iniciativas espontâneas da massa já eram um 

sintoma. Assim, é inegável que a tendência espontânea que tinha se revelado altamente criativa para a organização 

das massas, acabou recebendo uma direção que, exatamente, negou a sua capacidade de criar uma alternativa 

organizatória para as lutas da classe operária paulista”. (MOISÉS, 1978, p.151-152-grifos do autor).  
98 “O fato é o seguinte: eu sou um fulano da Rua Maria Antonia [antiga sede da USP] que, como vários, se 

aproximou da esquerda. É diferente de um cara que veio do sindicato de São Bernardo e entrou na Rua Maria 

Antonia, entendeu? Houve um momento em que eu me distanciei politicamente do Fernando Henrique. Ele foi do 

MDB para o PMDB e depois para o PSDB. Mais ou menos no mesmo período eu fui ajudar o PT. Em 1989 já 

estava me afastando”. (Revista de História, “Francisco Weffort”. Disponível em: revistadehistoria.com.br. Acesso 

em: 07 de jun. 2014).  
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vinha de 1935, antes da promulgação da CLT, e atendia à necessidade que havia em vários 

setores da economia de estabilizar a força de trabalho empregada. Assim:  

 

Quando se legislou de modo geral sobre a estabilidade – 1935 – o mercado de 

trabalho se apresentava relativamente estagnado [...] por conseguinte, as empresas 

não podiam contar em auferir benefícios com a rotatividade do pessoal ocupado, 

dada a inexistência de um exército industrial de reserva de porte considerável. Ao 

contrário, parecia mais vantajoso estimular o assalariado para a obtenção da 

estabilidade, o que implicava – esperava-se – na intensificação da sua disciplina 

no trabalho, ao menos nos 10 primeiros anos de serviço (WERNECK VIANNA, 

1976, p. 273).  

 

A partir dos anos 1930 o Estado brasileiro agiu como polo dirigente do capital, 

estabelecendo as condições necessárias à acumulação e à produção industrial. Nesse sentido, 

impunha limites à livre ação da burguesia sobre a força de trabalho empregada. Outra será a 

condição do capitalismo e das classes sociais no Brasil nos anos 1950, com o aumento em 

termos absolutos e proporcionais da população urbana no país: 

 

A expansão do exército industrial de reserva coincidirá com a emergência de um 

novo impulso do capital industrial, em particular nos meados dos anos 50 a 

expansão desse capital encontrará pela frente os dois nódulos institucionais do 

comunitarismo – o poder normativo da justiça do trabalho e estabilidade no 

emprego – que consistirão em dois obstáculos a serem removidos. No início, o 

poder normativo da justiça do trabalho se comportará funcionalmente diante das 

necessidades do sistema, ajustando a elevação salarial, por ocasião dos dissídios 

coletivos, numa importância próxima do salário mínimo. Contudo, esse aparato do 

judiciário tenderá a recompor, por sua própria ideologia comunitarista, por suas 

funções de árbitro do mercado e sua sensibilização pela movimentação operário e 

sindical o poder de compra real dos salários (WERNECK VIANNA, 1976, p. 275).  

 

A Justiça do Trabalho agia para recompor o poder real de compra dos salários o 

intermediar a relação capital-trabalho. O autor atribuiu essa característica à concepção 

ideológica comunitarista, de harmonia entre as classes, que prevalecia naquela instituição. 

Porém, observando por outro ângulo, pode-se considerar que a constante pressão do movimento 

operário e sindical sobre o Estado e as classes dominantes nos anos 1950 e 1960 contribuiu para 

que certas instituições do Estado se vissem obrigadas a atender tais demandas. Isto é, a luta de 

classes se expressava no interior do próprio Estado e pressionava pela “harmonia” de interesses. 

Assim, por meio da lei 4725, de 13 de julho de 1965, o governo castelo Branco suprimiu o 

poder normativo da Justiça do Trabalho e conferiu ao Executivo a regulamentação das questões 

salariais. A partir daquele momento o poder real de compra dos salários dos trabalhadores 
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diminuiria se comparado ao que ocorreu nos governos JK e Jango, dando início à política de 

“arrocho salarial”99.  

O outro obstáculo a ser removido para favorecer a exploração da força de trabalho era 

a estabilidade no emprego. Daí a criação do FGTS, destinado a facilitar a rotatividade da força 

de trabalho e a intensificação da exploração, no que o argumento do autor coincidia com o de 

Francisco de Oliveira na:  

 

Dava-se que o vulto das indenizações impedia a livre rotatividade da mão-de-obra, 

mantendo-a dentro de um âmbito relativamente estreito. O capital imobilizado 

para fazer face a essas despesas – cerca de 5,5% dos salários mensais pagos – era 

ainda acrescido por encargos trabalhistas diversos que oneravam sua folha de 

pagamentos, como aqueles devidos à LBA, ao BNH e ao Fundo de Assistência ao 

Desempregado. A lei do FGTS suprime esses encargos, diminuindo também a 

contribuição ao SESI (de 2% para 1,5%), criando um ônus novo de 8% para 

atender ao pessoal dispensado -  indenização por tempo de serviço da lei anterior. 

Donde o vulto dos encargos permaneceu constante. Com uma diferença altamente 

significativa: a importância em dinheiro devida ao empregado demitido é arrecada 

previamente em um fundo próprio. Liberou-se assim a política de dispensas de 

qualquer dispositivo de freagem. Sem qualquer acréscimo em seus encargos 

trabalhistas, a empresa passa a gozar de inteira liberdade para acelerar a 

rotatividade da mão-de-obra, aproveitando-se do fator trabalho no mercado. O 

sucedâneo dessa política, além de intensificar a concorrência entre os 

trabalhadores por empregos escassos, estaria na intensificação da exploração 

da mão-de-obra atingida pela rotatividade (WERNECK VIANNA, 1976, p. 

278-279, grifos RL). 

 

Ainda que sob a vigência de um regime militar o capital e a burguesia poderiam 

explorar a força de trabalho aos moldes do liberalismo clássico – liberdade de exploração na 

fábrica – com a vantagem de terem o respaldo da estrutura corporativa que persistia como meio 

de controle sobre os trabalhadores100. O Estado sob a direção do governo militar remodelava as 

instituições corporativas que impediram por certo período a livre ação do capital, mas não 

aquelas destinadas a tutelar a ação político-organizativa da classe operária. O Estado, na visão 

                                                 
99 “A cassação do poder normativo da Justiça do Trabalho em matéria salarial resultava, pois, do reconhecimento 

de que as taxas de acumulação não poderiam expandir-se às custas da expropriação da força de trabalho, com o 

consentimento desse aparato do judiciário. Anteriormente, o mesmo ocorrera com a estrutura corporativa da 

comissão paritária do salário mínimo dissolvida pela lei de no 4589, de dezembro de 1964, o que possibilitou a 

queda do salário mínimo real em São Paulo para o índice 87, em 1971, contra o de 125, em 1964 [...] A nova 

Legislação, exprimindo a perspectiva modernizante do Estado autoritário de pós-64, atingia de morte as funções 

de harmonização entre classes exercidas pela Justiça do Trabalho, afastando a disciplina dos salários ‘do justo’, da 

‘reta razão’ e do ‘equânime’. Seu valor deveria obedecer a uma outra escala de prioridades, como suas repercussões 

na comunidade e na economia nacional, e seu reajuste não poderia transpor ‘as necessidades mínimas de 

sobrevivência do assalariado e sua família’” (WERNECK VIANNA, 1976, p. 276). 
100 “Dessa forma, a abolição dos pressupostos comunistaristas na legislação não sucedida por um mercado de 

trabalho organizado em termos pluralistas. Somente um protagonista adquiriu legitimidade para se movimentar 

livremente no espaço do mercado. Embora tenha sido desfeita a utopia solidarista e de comunhão entre classes, o 

fator trabalho persistiu submetido à estrutura corporativista. Esvaziado de suas instituições comunitárias o 

corporativismo sindical passa a consistir num cru instrumento de dominação de classe que sequer disfarça sua 

natureza real” (WERNECK VIANNA, 1976, p. 287).  
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do autor, mostrava mais uma vez sua capacidade em promover os interesses de classe das 

frações capitalistas. 

 

 

2.3.3. O capitalismo brasileiro na mundialização do capital 

 

 

Se estes estudos realizados ainda na década de 1970 permitem compreender a opção 

política das classes dominantes e do grupo dirigente do Estado para adaptar-se ao novo período 

de expansão mundial do capital, pesquisas contemporâneas permitem o entendimento desse 

fenômeno pelo ângulo da mundialização do capital. Como já fora mencionado no capítulo 1, 

ainda em 1975, Florestan Fernandes argumentava que o capitalismo monopolista era uma 

realidade irreversível no Brasil, desde a década de 1950, como resultado de decisões “externas” 

e “internas” 

Tomando-se como exemplo concreto as corporações que expressavam a realidade 

histórica do capitalismo monopolista, há estudos recentes que mostram que a expansão da 

indústria automobilística no Brasil, particularmente em São Paulo, articulava-se ao movimento 

internacional desse tipo de indústria. Os resultados da pesquisa empreendida por Beverly J. 

Silver (2005) são sugestivos a esse respeito. De acordo com Silver (2005) a principal indústria 

fordista do capitalismo no século XX, a automobilística, seguiu um movimento de expansão ao 

longo do século XX que foi da América do Norte para a Europa Ocidental e daí para um grupo 

de países de industrialização tardia, como o Brasil. Nesse sentido, toda vez que o capital 

defrontou-se com um movimento operário combativo, deslocou sua produção para locais que 

ofereciam força de trabalho mais barata e supostamente passiva.  

Conforme argumentação de Silver (2005) o chamado “milagre econômico” brasileiro 

ocorrido entre 1968 e 1974 “correspondeu precisamente ao período em que capitalistas dos 

países centrais procuravam fugir cada vez mais das lutas dos trabalhadores militantes” 

(SILVER, 2005, p. 64). A luta de classes aparece na argumentação da autora como o fator 

explicativo da reconfiguração espacial em escala mundial das empresas do setor 

automobilístico. A expansão tem entre suas razões a “fuga” da radicalização da luta de classes 

impulsionada pela resistência operária. 
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 Logo, o regime militar no Brasil somado à existência de uma infraestrutura interna 

adequada à instalação de novas fábricas forneceu condições propícias à expansão do capital das 

indústrias automobilísticas. Os dados fornecidos por Silver (2005, p. 65) ilustram esse aspecto:  

 

A indústria automobilística brasileira teve uma expansão muito rápida nos anos 1970. 

Em 1974, o país estava entre os dez maiores produtores de veículos. De 1969 a 1974, 

a produção de veículos cresceu a uma média anual de 20,7%; de 1974 a 1979 (quando 

a produção despencou nos países centrais, devido à crise do petróleo e à militância 

trabalhista), a indústria brasileira continua a crescer 4,5% ao ano (Humphrey, 1982, 

p. 48-50). Ao mesmo tempo em que reduziam suas operações nos países centrais, as 

multinacionais investiam pesadamente no Brasil nos anos 1970: a Ford, por exemplo, 

investiu mais de US$ 300 milhões de dólares e aumentou sua capacidade fabril em 

100%.  

 

Além de apresentar os dados que provam a expansão da indústria automobilística no 

Brasil, a autora, também chama a atenção para a formação de um novo proletariado, 

extremamente numeroso, mas concentrado em poucas fábricas: 

 

De 1970 a 1980, o emprego nas fábricas dobrou. No subúrbio industrial de São 

Bernardo do Campo, onde se concentrava a indústria de automóveis, o número de 

trabalhadores empregados em manufatura cresceu de 4.030 em 1950 para 20.039 em 

1960, chegando a 75.188 em 1970. Essa nova classe trabalhadora, de modo geral, 

estava concentrada em fábricas enormes. Três fábricas em São Bernardo – 

Volkswagen, Mercedes e Ford – empregavam mais de 60.000 pessoas (SILVER, 

2005, p. 65).  

 

Esses dados, tanto mostram o avanço das forças produtivas no Estado de São Paulo 

quanto revelam a importância da questão operária para a economia política da ditadura militar 

naquele momento. A autora converge com a argumentação dos autores da década de 1970 

mencionados em apontar que acumulação de capital industrial no país sustentou-se na 

combinação entre aumento da produtividade, baixo custo de reprodução da força de trabalho e 

coerção política. Os agentes do capital se encarregariam de “modernizar” a economia, 

desenvolver as forças produtivas a partir da fábrica. Ao Estado caberia garantir as condições 

necessárias para a reprodução do capital, entre elas, a contenção da luta de classes. Foi esse o 

pilar de sustentação do “milagre brasileiro” e que teve como uma de suas faces as seguidas 

políticas de arrocho salarial que marcaram não apenas o período 1968-1974, mas todos os 

governos militares entre 1964 e 1985.  

A opção do Estado e das classes dominantes alçou o Brasil ao centro da reprodução 

ampliada do capital em escala internacional, conferindo à questão operária no Brasil uma 

dimensão ao mesmo tempo nacional e internacional. Em termos políticos, vale ressaltar que 

precisamente a região do ABC paulista seria um dos pontos principais de manifestação da 
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contradição capital-trabalho no país e que concentraria grande parte das reivindicações 

operárias nas décadas de 1970 e 1980. Ainda de acordo com Silver (2005), os funcionários das 

montadoras e os operários metalúrgicos foram responsáveis por quase 50% de todas as greves 

no Brasil entre os anos de 1978 e 1986.  

Esses dados mostram que a configuração assumida pelo capitalismo no país entre as 

décadas de 1950 e 1980 também trouxe para o cenário político nacional uma nova dinâmica da 

luta de classes, com a resistência operária assumindo um impacto profundo na correlação de 

forças – talvez maior do que em outros períodos da história brasileira, dada a condição industrial 

mais avançada no país. 

Retomando as interpretações dos anos 1970, a exasperação da luta de classes no Brasil, 

era percebido como uma das consequências do “milagre” brasileiro já no início dos anos 70. 

Em Crítica à razão dualista, Francisco de Oliveira, atendo-se ao ângulo da livre confrontação 

entre as classes sociais, mencionava a contradição posta entre a burguesia e o proletariado no 

Brasil, ou seja, acesso das grandes massas aos ganhos obtidos pelo avanço na produção ou 

continuidade da acumulação por superexploração: 

 

No estágio atual, nenhuma das duas partes pode abrir mão de suas próprias 

perspectivas: nem à burguesia se pode pedir que abra mão da perspectiva da 

acumulação, que é própria dela, nem às classes trabalhadoras se pode pedir que 

incorpore a perspectiva da acumulação que lhe é estranha. Essa situação conduz, 

inevitavelmente, as contradições da infraestrutura a uma posição de comando da vida 

política do país: a luta pelo acesso aos ganhos da produtividade por parte das classes 

menos privilegiadas transforma-se necessariamente em contestação ao regime, e a luta 

pela manutenção da perspectiva da acumulação transforma-se necessariamente em 

repressão. Essa dialética penetra hoje os mais recônditos lugares da vida nacional 

(OLIVEIRA, 2003, p.118-119).  

 

De fato, essa contradição colocou-se de forma intensa durante toda a vigência da 

ditadura civil-militar no Brasil. Mas na linha de interpretação do autor, a contradição no plano 

econômico, desdobrava-se diretamente em contradição e conflito no plano político, quase como 

se não houvesse distinção entre o econômico e o político. Analisando a questão, Werneck 

Vianna também notava que a nova configuração do capitalismo brasileiro resultante da ação do 

Estado abria para um novo momento da luta de classes no país, à medida que se desenvolvia 

um proletariado que exigia liberdade no mercado para negociar as condições de reprodução da 

força de trabalho sem a intermediação do Estado: 

 

Sem paradoxos, a ruptura com a ordem comunitária, indicada com a supressão do 

poder normativo da Justiça do Trabalho em matéria salarial, e que findou com a 

extinção do instituto da estabilidade, nunca situou tão perto ou tão longe as classes 

subalternas de um sistema político e de um mercado de trabalho pluralísticos. Como 
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em 1946, elas o desejam, à diferença de que agora, pela primeira vez no Brasil 

moderno, tal ordem consiste numa alternativa presente para os problemas de 

legitimação da ordem burguesa (WERNECK VIANNA, 1976, p.288). 

 

O Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Bernardo realizado em 8 de 

setembro de 1974, com exigências que se confrontavam com a estrutura corporativa, era para o 

autor um dos indícios de um novo movimento operário no país. Do ângulo de um autor ligado 

ao PCB, isso significava a possibilidade de esgotamento do poder estatal sob a direção de uma 

tecnocracia civil-militar e ascensão de um novo candidato à direção do Estado, capaz de projetar 

sua hegemonia na sociedade civil para a sociedade política. No entanto, da confirmação de uma 

tendência à conversão em realidade, há um caminho. A contradição no plano das relações de 

produção poderá ou não levar a modificações na superestrutura política, dependendo da posição 

assumida pela classe operária. 

Faz-se necessária a análise dos elementos que fizeram parte da resistência operária 

para que esta se convertesse em alternativa de poder. 

 

 

2.4 Luta de classes e a resistência operária ao novo ciclo de expansão do capital 

 

 

Conforme a tese apresentada, durante a resistência do PCB ao período mais repressivo 

da ditadura civil-militar no país que se colocou a necessidade de atuação dos intelectuais do 

partido em uma tarefa tão arriscada quanto necessária: não simplesmente a reinserção do partido 

na classe operária, mas a própria constituição dos operários como classe. Conforme os aspectos 

abordados, a ação pela concretização da linha política do VI Congresso de dezembro de 1967 

teria que se defrontar com a violenta marcha da repressão estatal e do acelerado ritmo da 

produção capitalista nas fábricas. Com a promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5) em 

dezembro de 1968, o Estado avançava na constituição de mecanismos políticos e jurídicos que 

aperfeiçoariam o seu aparato repressivo, como a criação da Operação Bandeirantes (OBAN), 

em 1969, que implicava na unificação das Forças Armadas. Naquele mesmo ano de 69, como 

relembra um combatente da ALN, as ações da guerrilha também se intensificaram (AMANO, 

2014, p.65). Em contrapartida, o ritmo da repressão acelerava-se. 

 Ao mesmo tempo, as transnacionais como Volkswagen, Ford e Mercedez 

implementavam um sistema de produção que consumia boa parte do tempo da vida de seus 
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operários101. Acelerava-se o ritmo da produção e as horas diárias da vida de um trabalhador 

eram organizadas em função das necessidades do capital: “Lembremos contudo que a divisão 

da jornada de trabalho fabril em turnos alternados tem desagregado o tempo de vida das classes 

pobres. Os turnos variam muito mas podem ser assim: numa semana das 7 às 16 horas e noutra 

semana das 13 às 22 horas” (BOSI, 2008, p.27). Na fábrica, intensificação do trabalho e da 

produção. Nas grandes empresas, os supervisores “pediam” aos trabalhadores que fizessem 

horas extras de trabalho. Conforme Humphrey (1979), a evolução da produtividade nas 

transnacionais que atuavam no Brasil entre 1970 e 1972 foi intensa: 

 

Quadro 1 – Evolução de produtividade nas empresas (1970-1972) 

 

Empresa/Ano 1970 1971 1972 

Ford Willys do 

Brasil S/A 
48% 19% 75% 

Volkswagen do 

Brasil S/A/ 
5% 24% 30% 

Mercedes Benz do 

Brasil S/A 
31% 10% 44% 

Fonte: Dados adaptados de Humphrey, 1979. 

 

No entanto, ao contrário do americanismo-fordismo, não serão implementadas nas 

fábricas do país medidas voltadas para a constituição de um quadro permanente de operários e 

serem cooptados pela empresa, como aquelas salientadas por Antonio Gramsci102. Apesar dos 

salários da indústria automobilística estarem acima da média em relação a indústria como um 

todo (HUMPHREY, 1979), isso era resultado da intensidade do trabalho realizado combinado 

a alta rotatividade da mão-de-obra103. O arrocho salarial será a marca predominante nas relações 

                                                 
101 Este aspecto levará a pesquisadora Ecléa Bosi a retomar, para caracterizar a condição operária no Brasil, a 

observação da filósofa francesa Simone Weil (1909-1943) sobre relação entre trabalho e fadiga na vida dos 

operários: “Na raiz da compreensão da vida do povo está a fadiga. Não há compreensão possível do espaço e do 

tempo do trabalhador manual se a fadiga não estiver presente e a fome e a sede que dela nascem” (BOSI, 2008, p. 

18).  
102 Na análise sobre o americanismo-fordismo, Gramsci chama a atenção para a política do alto-salário no fordismo 

como um mecanismo para a seleção de trabalhadores mais qualificados: “O industrial americano se preocupa em 

manter a continuidade da eficiência física do trabalhador, de sua eficiência muscular-nervosa: é de seu interesse 

ter um quadro estável de trabalhadores qualificados, um conjunto permanentemente harmonizado, já que também 

o complexo humano (o trabalhador coletivo) de uma empresa é uma máquina que não deve ser excessivamente 

desmontada com frequência ou ter suas peças individuais renovadas constantemente sem que isso provoque 

grandes perdas. O chamado alto salário é um elemento dependente desta necessidade: trata-se do instrumento para 

selecionar os trabalhadores qualificados adaptados ao sistema de produção e de trabalho e para mantê-los de modo 

estável” (GRAMSCI, 2001b, p.267). 
103 Segundo Humphrey (1979, p.98): “Uma das razões que explicam os altos salários na indústria automobilística 

é a intensidade do trabalho realizado”. Sobre a prática capitalista da rotatividade da força de trabalho empregada, 
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capital-trabalho durante a vigência do regime militar, conforme constantemente denunciado nas 

páginas da Voz Operária e de vários outros jornais e revistas produzidos por grupos de esquerda 

e de oposição à ditadura civil-militar. Mesmo algumas profissões de início mais bem 

valorizadas devido à escassez de mão-de-obra, como a de ferramenteiro, irão sofrer perdas 

salariais no decorrer da década de 1970 (SENAI.DN, 2002).    

Conforme análise anterior, desde o momento em que limitou o poder normativo da 

Justiça do Trabalho e retirou a possibilidade de estabilidade no emprego, o governo militar 

indicou a nova posição não apenas do governo brasileiro, mas do próprio Estado na sua relação 

com o capital: eliminar os obstáculos institucionais à acumulação e criar condições propícias à 

livre circulação e exploração da força de trabalho. “Em várias ocasiões sindicatos denunciaram 

o excesso de horas extras, mas a justiça do Trabalho não conseguiu impedir sua prática”. 

(HUMPHREY, 1979, p.84). Nem mesmo os operários do setor mais bem remunerado, o 

automobilístico, iriam auferir vantagens em relação à sua própria condição no período do 

milagre: 

 

 

Como o restante da classe operária, os trabalhadores da indústria automobilística 

viram seu padrão de vida sofrer pressões para baixo desde 1964, embora aquele setor 

constituísse o centro do “milagre” econômico. Ademais, enfrentam certos problemas 

específicos, tais como a pressão por um número excessivo de horas extras e a 

rotatividade da mão-de-obra. Os operários dessa indústria, portanto, não constituem 

um grupo de trabalhadores privilegiados e contentes (HUMPHREY, 1979, p.103-

104). 

 

 

Se em outros momentos da história brasileira houve a combinação entre liberalismo e 

escravidão nas relações sociais de produção, como no século XIX (BOSI, 1996), agora o 

liberalismo, no campo da produção, combinava-se ao Estado repressivo e tinha seu conteúdo 

definido pela superexploração da força de trabalho nas fábricas e no campo – a plena liberdade 

na exploração da força de trabalho.  

Pelos interpretações e dados históricos expostos até o momento, pode-se constatar que 

a partir de 1968 houve a convergência entre intensificação da repressão política com igual 

aceleração no ritmo da produção capitalista, a qual se prolongaria nos anos seguintes – ao menos 

                                                 
o autor ressalta ser este um elemento que também inviabilizava a formação de uma aristocracia operária no Brasil: 

“Finalmente, a política dos principais empregadores na indústria vai contra uma força de trabalho estável. Já foram 

anteriormente mencionados os problemas decorrentes da rotatividade da mão-de-obra, e não há sinal de que a força 

de trabalho na indústria automobilística constitua um grupo estável e separado de operários. Ao contrário, para 

muitos operários dessa indústria, o emprego é extremamente instável: trabalham o tempo todo temendo ser 

demitidos” (HUMPHREY, 1979, p.149).  
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até o ano de 1973. A coerção estatal, expressa também pela ideologia anticomunista, 

combinava-se à coerção capitalista-burguesa, compondo um bloco histórico que dirigia a 

revolução capitalista no país. Mas não se tratava, portanto, da reprodução do que Gramsci 

caracterizou como americanismo-fordismo, de uma hegemonia burguesa constituída a partir da 

fábrica104. Retomando a sugestão contidas nas interpretações dos intelectuais ligados ao PCB, 

o bloco histórico do capitalismo brasileiro orientava-se no sentido do prussianismo-fordismo. 

Esse seria o padrão que passaria a predominar no país e cuja expressão mais avançada do ponto 

de vista capitalista encontrava-se no Estado de São Paulo. 

 

[...] seu impacto histórico [do crescimento industrial] torna-se mais evidente pela 

superfície, em termos morfológicos, graças à concentração de massas humanas, de 

riquezas e de tecnologias modernas em um número reduzido de metrópoles-chaves. 

De fato, somente São Paulo capitalizou as transformações essenciais, de longa 

duração; e a mudança fundamental do cenário reflete-se, de modo geral, mais no tope 

do sistema de classes, pois só os grupos com posições estratégicas (centrais ou 

mediadoras e intermediárias) no ciclo econômico da industrialização intensiva 

tiveram um aumento real (na verdade desproporcional) do poder sócio-econômico e 

político (FERNANDES, 1981, p.298, grifos do autor). 

 

A esse novo bloco histórico que deviam se opor os comunistas ao buscarem sua 

inserção nas fábricas, em especial nas grandes empresas – além da concorrência que lhe faziam 

outras organizações de esquerda, como os trotskistas, organizações de luta armada e de 

tendência católica. A questão que se coloca tanto do ponto de vista historiográfico quanto para 

os comunistas à época diz respeito às condições subjetivas que prevaleciam entre os operários. 

Resistência ou conformismo? Ambos.  

 

 

2.4.1 Ecléa Bosi: a cultura operária como possibilidade 

 

 

                                                 
104 Assim como no fascismo, o americanismo também manifesta-se por meio da intervenção no processo de 

produção, dando forma a uma "economia programática", mas com a diferença fundamental de não realizá-la por 

meio do corporativismo, pois pressupunha uma hegemonia construída a partir "da fábrica", da produção 

econômica, não do Estado. Nesse caso, tem-se a necessidade de um Estado liberal "no sentido mais fundamental 

da livre iniciativa e do individualismo econômico que chega com meios próprios, como "sociedade civil", através 

do próprio desenvolvimento histórico, ao regime da concentração industrial e do monopólio". (Gramsci, 2001b, 

p.259) 
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O estudo realizado por Ecléa Bosi Cultura de massa e cultura popular: leituras 

operárias, publicado em 1972, é uma fonte que permite entender aspectos do universo operário 

à época. Bosi reportou-se a um grupo de mulheres operárias de uma fábrica na zona oeste de 

São Paulo para saber o que liam, por quais tipos de temas e leituras se interessavam, como 

conciliavam o tempo de trabalho com o lazer. Em suma, a pesquisadora indagava-se qual 

cultura se fazia presente no cotidiano daquelas mulheres105. 

Por meio dos dados levantados, Bosi (2008) constatou a difusão entre as entrevistadas 

da cultura de massa, cujos temas preferidos em suas leituras eram a fotonovela e o horóscopo. 

Conforme análise da autora, as fotonovelas, publicadas em revistas destinadas ao público 

feminino, apresentavam as estruturas de consolação, com sua cadeia de satisfação contínuas e 

renováveis, destinadas a “prender” o leitor. O momento de lazer, de descanso após uma rotina 

ditada por um sistema taylorizado de trabalho, era destinada à evasão, fuga da realidade: “o 

romanesco oferece uma evasão e compensação para a rotina e o trabalho desinteressante. O 

mesmo sistema que com finalidade mercantilista despoja suas tarefas de todo interesse e vida 

vai explorar comercialmente a necessidade de evasão” (BOSI, 2008, p. 197). 

A exploração da evasão era feita em bases conservadoras, com reforço da visão da 

mulher fiel, devotada ao lar e ao amor. Assim, este estudo sugeria que o momento de lazer, 

aquele no qual a operária não produzia, necessário à sua saúde mental, era o da alienação. De 

acordo com a argumentação aqui seguida, o lado repressivo, de tutela da classe operária e que 

combinava repressão estatal com controle do capital na fábrica tinha como complementação a 

cultura produzida pela indústria cultural (ADORNO, HORKHEIMER, 1985). A incapacidade 

da burguesia em constituir a sua hegemonia a partir da fábrica e naquele espaço conquistar a 

adesão do operário era compensada – ao menos como tendência – pela produção de bens 

simbólicos da indústria cultural. A subjetividade do trabalhador, do proletário no caso 

específico, era “construída”, trabalhada por um aparelho privado externo à fábrica.  

A força de trabalho feminina apresentava uma particularidade à época, as mulheres 

eram destinadas a tarefas não qualificadas e de menor remuneração que a dos homens, mais 

monótonas – “furar, ligar, rebitar, pequenas montagens, colagem” (BOSI, 2008, p. 121, grifos 

da autora). Além disso, as mulheres eram encarregadas do trabalho doméstico, o que as situava 

no grau máximo de exploração no conjunto das relações de produção, mas ao mesmo tempo, 

                                                 
105 “Gostaríamos de sondar numa pequena comunidade operária quais eram as leituras habituais, qual o motivo de 

seu maior ou menor grau de literacidade (termo aqui usado como uso da capacidade de ler); para que tipo de 

comunicação escrita o grupo se dirigia em suas horas de lazer; quais as últimas leituras e que interesses imediatos 

elas satisfaziam. E mais: além dos assuntos normalmente lidos e apreciados, quais os desejados pelo leitor de 

restritas possibilidades” (BOSI, 2008, p. 120).  
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como o pilar do sistema. Daí que a opção pela leitura se constituía não apenas em algo 

necessário a sua humanidade – a possibilidade de sonhar, fantasiar, situar-se numa realidade 

diferente da fábrica e do trabalho doméstico – mas numa postura ativa106. Diante destas 

constatações, a indagação feita pela autora é aqui compartilhada: naquele contexto e sob a 

influência da cultura de massa – indústria cultural – seria possível uma cultura operária, um dos 

aspectos que expressam a constituição da classe? A resposta de Ecléa Bosi era a de que esta era 

uma possibilidade inscrita na ação de seus portadores: 

 

Conquanto os depoimentos colhidos nas entrevistas tenham permitido captar quase só 

traços de cultura de massa, não se pode negar que esta coexista, por exemplo, com 

hábitos de diversão peculiares a algum bairro, que a pesquisa não focalizou. Além 

desses hábitos, devem existir, por hipótese, caracteres específicos da classe operária, 

visíveis ou não a olho nu, captáveis pelo aqui-e-agora de uma pesquisa [...] Mas, se 

existe uma cultura operária específica, ainda que por um lapso de tempo, ela nos 

parece dirigida para o conhecimento e a ação, e não para a evasão. Fazem parte delas 

os órgãos recreativos ou de defesa, as festas de solidariedade na medida em que 

exprimem a situação e a consciência de classe. Conservando resíduos artesanais, 

rurais, ou populares indistintamente, ela é sempre engajada quando se corporifica em 

algum lugar ou tempo. E mais: sendo um fermento na massa, emprestam um sabor 

característico àquela cultura popular em que ela pode ter expansão. Confere um travo 

diferente (talvez por sua vinculação aos valores de uso) que sentimos nas nações onde 

a classe operária é uma força atuante. Ela é a única cultura que se realiza na 

militância, ou se atrofia; e que é sempre engajada, ou não é, quer dizer, não existe 
(BOSI, 2008, p. 206-211, grifos RL).  

 

A autora parece sugerir que a cultura popular, ou folclore dos grupos subalternos, 

funde-se à prática dos trabalhadores e ganha nova significação ao ter suas características 

redefinidas como cultura operária. A caracterização de Ecléa Bosi leva em consideração que a 

iniciativa e a ação das classes dominantes busca a fragmentação da cultura popular e operária, 

com a finalidade de garantir a subalternidade dos trabalhadores, daí que o pressuposto de que a 

cultura operária só se realiza na militância. A indústria cultural com seus intelectuais 

personificados em produtores de TV, escritores de folhetos, jornalistas, etc., seria a expressão 

contemporânea deste fenômeno. No contexto do início da década de 1970 a cultura popular 

ainda era marcada por traços rurais e camponeses. 60% das entrevistadas na pesquisa efetuada 

pela autora eram de origem rural (BOSI, 2008). Assim, onde estariam os elementos que 

expressariam a formação de uma cultura operária em oposição e tensão com a cultura das 

classes dominantes, mesmo que em formas embrionárias?  

Na leitura feita dos dados apresentados no estudo de Ecléa Bosi, a resistência e a 

vontade de superar a condição em que encontravam pode ser identificada no esforço 

                                                 
106 “Há um mínimo de volição do indivíduo no ato de aproximar-se de uma banca, examinar o material exposto e 

comprar um determinado impresso” (BOSI, 2008, p. 29).  
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empreendido pelas operárias para a aquisição de conhecimento e na prática solidária com as 

companheiras que demonstravam interesse pela leitura107. Num cotidiano marcado pela longa 

jornada de trabalho e por obstáculos variados como a inconstância nos turnos de trabalho, o 

cansaço provocado pela necessidade de conciliar trabalho fabril e doméstico, problemas de 

visão, esse esforço significava resistência às condições impostas pelo capital ao conjunto dos 

trabalhadores. Ainda que a generalização desse esforço seja arriscada, isto é, pressupor que uma 

prática mencionada num estudo de caso específico fosse encontrada com certa regularidade em 

outros segmentos operários, ela constitui um exemplo histórico do que havia de resistência 

cotidiana à rotina imposta por um sistema de produção taylorizado e o embrião de uma cultura 

operária no período.  

 

 

2.4.2. Florestan Fernandes: um novo operário  

 

 

Estudos realizados no mesmo período e voltados à análise das características gerais do 

capitalismo brasileiro coincidiam em apontar para a constituição de formas de resistência 

operária como resposta à própria dinâmica do capitalismo monopolista no país. Retomando o 

autor de A revolução burguesa no Brasil, de 1975, ele indicava o surgimento de um novo tipo 

de operário, mais qualificado e com capacidade para pressionar o sistema:  

 

Por isso, podemos esperar, como altamente prováveis, duas alterações 

concomitantes, condicionadas pela elevação da participação econômica das 

classes operarias. De um lado, a alteração do horizonte cultural médio dos 

membros individuais e dos grupos que constituem as classes operárias (lembre-se: 

com maior intensidade e rapidez nas metrópoles e grandes cidades e, dentro destas, 

no setores propriamente urbano-industriais). Essa alteração, sem dúvida possível, 

refletirá um aprofundamento da “socialização burguesa” das classes operárias. 

Mas acarretará, com certeza, o aparecimento de um novo tipo de operário, mais 

qualificado, econômica, intelectual politicamente, para entender as complexidades 

da economia capitalista, a realidade da dominação burguesa e a mistificação 

inerente ao funcionamento de um Estado que não poderá ser nacional enquanto 

for monopolizado pelo poder burguês e “manipulado de cima para baixo”. A 

importância do aparecimento de um novo tipo de operário é óbvia. Ele acarretará 

a renovação (para dizer o menos) do movimento sindical e, em um plano mais 

amplo e profundo, levará a sociedade brasileira finalmente, a conhecer qual é a 

                                                 
107 “Veremos logo mais que alto preço as moças devem pagar para alcançar sua leitura. As colegas se reúnem, 

cotizam-se para oferecer Castro Alves em três volumes a uma companheira que sabem, também escreve poesia, e, 

a noite depois do serviço, vai enchendo caderno após caderno (‘-Tem tanta coisa bonita na terra, na água e no ar!’) 

(BOSI, 2008, p. 184). 
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natureza e o sentido das pressões econômicas sociais e políticas das classes 

operárias, quando essas se configuram como uma “força social” da história 

(FERNANDES, 1981, p. 283-284).  

 

Enquanto Ecléa Bosi voltou-se para um setor específico da classe operária, a força de 

trabalho feminina, nele tentando perceber traços de uma possível cultura operária, Florestan 

Fernandes tentou surpreender a constituição da classe operária em momento mais avançado. O 

foco do autor estava voltado para o novo proletariado que surgia como expressão de formas 

mais desenvolvidas da produção capitalista. Dado que esta terceira parte do livro de Florestan 

foi concluída em 1974, portanto antes da irrupção das greves de 1978, sua análise revelou-se 

historicamente correta – o movimento operário-sindical renovou-se e colocou em xeque a 

ditadura civil-militar. Segundo Florestan Fernandes, a expansão do capital industrial criva 

condições favoráveis ao movimento operário e expunha a burguesia ao conflito aberto de classe 

– sem a mediação das instituições tutelares do Estado. Para Fernandes (1981) a combinação 

entre pressão operária e “do movimento geral do mercado de uma economia de produção em 

massa” (FERNANDES, 1981, p. 279) a participação econômica das classes assalariadas no país 

tenderia a aumentar. Se por um lado haveria uma elevação do padrão de vida “dos setores de 

rendas médias, altas e muito altas” (FERNANDES, 1981, 279-280), por outro, amentaria a 

possibilidade de inserção da classe operária “nos dinamismos da economia de consumo em 

massa e uma elevação constante do padrão de vida médio dos assalariados em geral” 

(FERNANDES, 1981, p. 280). Este seria um fator de pressão sobre a dominação burguesa no 

Brasil. 

De acordo com o quadro sociológico traçado pelo autor, o qual projetava idealmente 

uma situação de livre mercado e livre confrontação entre as classes sociais por seus interesses 

específicos, havia condições reais para a melhoria da “base material de vida” da classe operária 

– pesquisas da época indicavam que os trabalhadores do setor automobilístico experimentavam 

melhora no padrão salarial em relação a outros segmentos de trabalhadores assalariados108.  

                                                 
108 John Humphrey realizou importante pesquisa sobre a indústria automobilística no Brasil em 1974 e 1975, 

quando estagiou no Cebrap. Os dados que levantou confirmam uma sensível mudança no padrão salarial entre os 

operários das indústrias automobilísticas: “Em 1949, quase metade dos operários da indústria de manufaturas 

achava-se empregada em apenas dois dos chamados setores tradicionais – têxteis e produtos alimentícios. Em 

1970, esta situação havia-se alterado. Embora os diferenciais de salário entre os setores não se ampliassem de 

modo apreciável durante esse período, houve uma expansão considerável dos setores de altos salários (altos, 

naturalmente, apenas em relação a outros setores). Em 1949, os cinco setores que pagavam os salários médios mais 

altos para operários ligados à produção empregavam apenas 7,9% da força de trabalho da indústria de 

transformação. Em 1970, os cinco primeiros setores empregavam 24,6% da força de trabalho da indústria de 

transformação, e em 1973 a cifra subia a 27,9%. Ao mesmo tempo, os setores de altos salários, que se expandem 

rapidamente, caracterizam-se por um grau maior de diferenciação interna comparados com os setores tradicionais. 

Os salários pagos pelas grandes firmas (que empregam mais de 500 operários) nos setores dinâmicos tendem a ser 

muito mais altos do que os pagos pelas pequenas empresas, mas isto não acontece nos setores tradicionais em seu 
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Entre os efeitos extra-econômicos dessa nova configuração capitalista estaria o 

fortalecimento do sindicalismo. Embora, conforme assinalado por Lenin, a configuração de um 

sindicalismo economicista e de uma aristocracia operária se colocassem como tendência nesse 

novo quadro, Florestan Fernandes dava a entender que nas circunstâncias especificas do Brasil, 

com suas “distorções pré e subcapitalistas”, o movimento sindical assumiria posições políticas 

baseadas na solidariedade de classe e voltadas à luta de classes em geral. Para o autor, a 

possibilidade concreta de luta e conquista por melhores condições de vida – a “revolução de 

expectativas” – ainda que parecessem distantes da perspectiva do socialismo revolucionário, 

“em termos de mudança qualitativa das potencialidades de organização e de atuação da classe 

operária representa muito” (FERNANDES, 1981, p. 281)109. 

De fato, as mudanças promovidas pela burguesia industrial no processo produtivo 

fabril no Brasil a partir da década de 1950 promoveram modificações no perfil da classe 

operária, que se manifestaram na divisão do trabalho na fábrica. O capital contribuiu para o 

desenvolvimento de uma nova categoria de trabalhadores especializados. Na indústria mecânica 

mais avançada destacou-se do conjunto de operários não-qualificados um grupo de 

profissionais especializados, os ferramenteiros, cujas atividades desempenhas “exigiu sempre 

o domínio de um vasto elenco de habilidades e competências, aplicadas na realização de tarefas 

complexas e individualizadas e pelas quais o profissional responde integralmente, do começo 

ao fim” (SENAI.DN., 2002, p.15).  

 
[...] na década de 1950, acentuou-se, sobremaneira, o movimento geral de 

concentração do capital, como ficou demonstrado no Censo industrial de 1959, 

realizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando se 

apurou que os estabelecimentos com mais de 500 empregados detinham as maiores 

parcelas do mercado brasileiro, especialmente nos ramos que sustentaram a 

modernização dos anos 50: minerais não metálicos (34,7%), metalurgia (45,5%), 

mecânica (25,8%), material elétrico (39, 7%), material de transporte (67,5%) e 

borracha (64,9%). 

Nesse contexto de mudanças, aqui esboçadas em suas linhas mais gerais, os 

ferramenteiros foram grandemente valorizados, principalmente porque à sua 

importância, estratégica para o desenvolvimento industrial, associou-se, por pelo 

                                                 
conjunto, onde os diferenciais de salário entre firmas de distintos tamanhos são bem menores” (HUMPHREY, 

1979, p.84). 
109 Assim, a emergência da classe operária seria o único meio de imprimir características nacionais e democráticas 

à Revolução burguesa no Brasil: “pela primeira vez na história do capitalismo no Brasil, os assalariados, em geral, 

e as classes operárias, em particular, deixarão de ser meros instrumentos e vítimas-mudas passivas do 

desenvolvimento capitalista. E pela primeira vez poderão fazer pressões para que o desenvolvimento capitalista 

também se adapte às suas necessidades, aos seus interesses e às suas aspirações como e enquanto classe. Essa é a 

única via pela qual o desenvolvimento capitalista pode adquirir algumas facetas nacional e democráticas, o que 

não aconteceu até agora, porque a dominação burguesa se impôs sem qualquer contestação efetiva válida, capaz 

de produzir efeitos positivos visíveis, em concessões ou em arranjos em que ficasse patente o ‘temor diante da 

presença operária’. Se isso fará com que as massas operárias, rurais e urbanas se identifiquem com o capitalismo, 

como acreditam alguns, ou que lutem decididamente contra ele, como pensam outros, só a história poderá decidir” 

(FERNANDES, 1981, p. 281). 
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menos dez anos, sua escassez no mercado de força de trabalho, o que acabou 

transformando esses profissionais numa espécie de elite dos trabalhadores industriais 

(SENAI.DN., 2002, p.17-18). 

 

De acordo com depoimentos de operários que iniciaram na profissão de ferramenteiro 

nos anos 1960, essa era uma das funções mais almejadas por eles, inclusive pela remuneração 

proporcionada. Apesar do fordismo promover a especialização e a ampliar a divisão de funções 

no trabalho, o transformando em algo monótono e repetitivo, sua aplicação no Brasil na década 

de 1950 não eliminou a existência de um grupo de operários com capacidade de intervenção 

criadora no processo produtivo: 

 

No depoimento que deu ao Projeto Memória do SENAISP, em fevereiro de 1992, 

Wander Bueno do Prado falou das razões que o levaram a escolher a profissão de 

ferramenteiro, bastante valorizada no início da década de 1960: – O sonho meu era 

ser ferramenteiro. Naquela época, era o profissional que ganhava mais dentre os 

operários. Entretanto, o sempre referido sonho de ser ferramenteiro era animado por 

outros fatores, ligados diretamente à natureza da profissão, como recordou o mesmo 

trabalhador: – Na minha época, na fábrica, o ferramenteiro era considerado um 

artesão; quer dizer, ele não tinha grandes máquinas, ele fazia a peça como se fosse 

uma escultura, uma coisa dele. Trabalhava desde o primeiro processo até o último. 

Era dele. Dava acabamento... Por isso, eu acho que ele era considerado elite dentro 

da fábrica, porque não é qualquer um que tem habilidade de fazer um trabalho 

artesanal como ele fazia. (SENAI.DN., 2002, p.77-28, grifos do autor) 

 

De modo paradoxal, o fordismo parece recriar o artesão na figura do ferramenteiro. 

No entanto, não se tratava do artesão de um período anterior à produção industrial, mas, de 

modo similar, a um trabalhador com maior nível de qualificação e domínio de várias funções 

necessárias à produção da mercadoria. Era um operário ligado a um momento superior da 

produção. Pelo depoimento de Wander Bueno, nota-se que que o ferramenteiro não era 

completamente submetido ao tempo da máquina. Caberia a categoria de subsunção real do 

trabalho ao capital (MARX) no caso do ferramenteiro? O aprofundar do envolvimento 

intelectual, subjetivo, do operário com a máquina poderia conduzi-lo à subsunção em nível 

superior, com a adesão completa do trabalho ao capital. Mas se a contradição é inerente à 

relação capital-trabalho, seu maior nível intelectual e de conhecimento poderia leva-lo ao 

questionamento daquela relação.  

O fordismo e o conjunto de relações sociais voltadas à submissão do trabalho ao capital, 

reproduz a hierarquia capital-trabalho e pretende ampliar o controle sobre a força de trabalho 

para a esfera subjetiva, de modo a conquistar a adesão do operário e sua disciplina no processo 

produtivo. Transformá-lo em “gorila amestrado”, conforme a cínica expressão utilizada por 

Taylor. A recompensa para o trabalhador pode vir por meio de uma política de altos salários 

para os integrantes do corpo permanente da fábrica e pela integração do trabalhador a padrões 
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mais altos de consumo se comparados com períodos anteriores, de pauperização da classe 

operária. Apesar disso, o operário pode resistir e após adaptar-se psíquica e fisicamente às 

condições exigidas por exemplo numa linha de montagem, liberta sua imaginação. Mas 

Gramsci pensava nos EUA. E no caso brasileiro, com arrocho salarial e repressão patronal e 

estatal? 

Essa era uma questão em aberto e que dependeria do grau de organização e autonomia 

alcançados pela classe operária diante do poder do Estado e do capital. Restaria saber por quais 

meios110. 

 

 

2.4.3 O sindicato como organizador da classe operária, mas e o partido? 

 

 

Por ângulos diferentes, do estudo empírico de um grupo de operárias à análise das 

tendências gerais da relação entre classes sociais no Brasil, Ecléa Bosi e Florestan Fernandes 

sugeriam que havia condições reais para o fazer-se do proletariado como classe no confronto 

com o capital e a burguesia, pelo desenvolvimento de uma cultura própria e meios específicos 

de luta pelos seus interesses, como o sindicato. As classes dominantes manteriam seu poder de 

iniciativa e desagregação sobre o conjunto da força de trabalho, impondo-lhes a condição de 

classes subalternas, seja pela repressão estatal associada à prática de extração de mais valia 

absoluta, seja pela difusão da indústria cultural – meio de integração do conjunto da classe 

trabalhadora ao consumo de mercadorias em massa. Mas, ao mesmo tempo, esse novo patamar 

proporcionado por um modo de produção capitalista industrial abria possibilidades para novas 

formas de contestação, resistência e confrontação de classe.  

                                                 
110 Lula, líder sindical formado no interior das relações capitalistas vigentes sob a ditadura militar, indicava que o 

reconhecimento e a identificação das condições de exploração no trabalho não necessariamente precisariam da 

mediação da teoria marxista, mas “ao pé da máquina”: “Ele [o sindicato] só teve a capacidade de encaminhar 

aquilo que eram as aspirações dos trabalhadores. Nós não as inventamos, apenas soltamos a corda da classe 

trabalhadora, abrimos espaço, abrimos o sindicato para que ele fosse a sua caixa de ressonância. Nós não 

ensinamos a classe trabalhadora a fazer, foi ela quem nos ensinou como fazer as coisas. Por exemplo, a questão 

da mais-valia, muita gente acha que tem que ler “O Capital” para descobri-la, quando o trabalhador a 

descobre no pé da máquina ele pode não saber teorizar aquilo. Quando eu entrei na Villares, trabalhei num 

torno que fazia duas peças por dia, aquilo dava para pagar o meu salário, para pagar a máquina e para o patrão ter 

o lucro dele. Ora de repente na mesma máquina, com algumas modificações, passei a fazer 12 peças por dia. Bom, 

daí, a gente começa a pensar: para onde está indo isso que estou produzindo a mais? Aí é que você começa a 

descobrir a discutir dentro da fábrica. (ESCRITA/ENSAIO, 1981, p.54, grifos RL) 
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No entanto, há um ponto a se questionar: o novo tipo de operário mencionado por 

Florestan Fernandes teria nas operárias entrevistadas por Ecléa Bosi sua expressão real e 

concreta ou corresponderiam a segmentos distintos no interior do proletariado brasileiro? Como 

será abordado, a tendência mais combativa e organizada do movimento operário brasileiro 

desenvolveu-se nas grandes unidades fabris. Apesar da ação tutelar do Estado e do capital em 

relação à classe operária, no fundo com a intenção de mantê-la economicamente produtiva mas 

politicamente subalterna, a mobilização de uma massa de trabalhadores num mesmo espaço 

geográfico em grandes fábricas, criaria condições objetivas e subjetivas para o desenvolvimento 

do antagonismo de classe. Mas permanece a questão sobre quais os meios em que se expressaria 

o antagonismo. 

Em relação aos estudos de Florestan Fernandes e Ecléa Bosi, chama a atenção o fato 

dos autores terem enfatizado em suas análises o sindicato como instituição político-cultural dos 

operários ao oferecer resistência às formas de exploração desenvolvidas com o avanço das 

relações sociais de produção capitalista. Ecléa Bosi retomou a análise do sociólogo Albertino 

Rodrigues, Sindicato e desenvolvimento no Brasil (1968) para salientar o papel dos sindicatos 

na formação da cultura operária, tendo na imprensa operária um de seus exemplos mais 

expressivos111. Florestan Fernandes, ao traçar um novo perfil da luta de classes em suas 

dimensões econômicas ideais – conceitualmente ideais -, também enfatizou como visto o papel 

do sindicato, instituição política diretamente envolvida na relação capital-trabalho e órgão 

principal para a negociação e luta por melhores condições de reprodução da força de trabalho.  

Assim, na produção destes intelectuais vinculados à academia, mas identificados à 

questão operária, já se suscitava um novo cenário para a luta de classes no país e a formação de 

uma nova classe operária, com cultura própria. No entanto, estava ausente desse quadro uma 

análise sobre o tema do partido político e sua relação com as classes sociais. A esta questão o 

PCB buscava responder com sua política de inserção no conjunto das classes trabalhadoras e 

preparação de um caminho que teria início com a luta sobre as reivindicações imediatas da 

classe – “econômico-corporativas” – até atingir sua solução para além da esfera da sociedade 

                                                 
111 Sobre a imprensa operária, observou a autora: “a atividade que sobreviveu de modo oscilante nessas décadas 

de agitação foi a imprensa operária. Refletindo a militância, órgão de defesa e resistência, ou página quase inócua 

para recreação, ela pôde traduzir um esforço de coesão da classe quando o estado de coisas o permita. Aqui, mais 

do que nunca, o possível é maior que o constatável. Visível ou clandestina, jornal ou panfleto, descontínua embora, 

a imprensa operária pode ser uma luz em épocas agônicas” (BOSI, 2008, p. 208-209). Deve-se ressaltar que este 

estudo de Ecléa Bosi exerceu influência sobre um conjunto de estudantes de comunicação da USP e militantes do 

PCB que se ocupariam em ajudar a constituir uma imprensa operário-sindical no Brasil a partir da década de 1970, 

conforme será analisado em capítulo posterior deste trabalho.  
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civil, isto é, do Estado em sentido amplo. A realização dessa tarefa exigiria uma atuação 

cotidiana, de caráter molecular, para a “construção” da classe.  

Ainda que a leitura sobre o desenvolvimento do capitalismo no país feita pelos 

dirigentes do PCB enfatizasse o atraso provocado pelo binômio imperialismo-latifúndio, sua 

tática política o projetará para o centro da luta de classes no polo mais avançado do capitalismo 

brasileiro. 

 

 

2.5 1970: O PCB na luta clandestina e as possíveis saídas  

 

 

“Contra a fascistização do país”. Esse foi o título do editorial de junho de 1970 da Voz 

Operária, principal jornal do PCB. Ele sintetiza a percepção que os dirigentes do partido tinham 

sobre a característica repressiva assumida pelo poder político no país – à época representado 

pelo governo Médici (1969-1974). A luta contra a fascistização naquele ano se desenvolvia 

predominantemente de forma clandestina. Foi o último ano antes da decisão da direção do PCB 

de enviar um terço do Comitê Central para o exterior, a fim de salvaguardar suas principais 

lideranças diante da escalada de assassinatos e prisões. 

Após as manifestações de massa e as greves operárias de 1968, o Estado, por meio de 

seus aparelhos de repressão, apropriara-se dos espaços públicos. A resistência à ditadura teve 

de ser organizada no âmbito privado, em espaços ainda ocultos aos olhares e ouvidos dos 

agentes da polícia política. Antes de retornarem à praça pública a partir de 1975, como na missa 

da Catedral da Sé em São Paulo, em memória de Vladimir Herzog, nas assembleias operárias 

da Vila Euclides em São Bernardo do Campo (1978-1980) e nas campanhas pelas Diretas Já 

(1984), as forças de oposição à ditadura civil-militar tiveram de fazer dos locais de almoço no 

trabalho, das casas de simpatizantes, igrejas e associações de bairro, espaços de organização da 

resistência à ditadura e democratização da vida social.  

Passeatas e atos públicos eram quase impossíveis de serem realizados. As 

manifestações em locais públicos deveriam ser rápidas, em geral para “responder de imediato 

os crimes da ditadura enquanto eles atraem a atenção das massas”, como ensinava um artigo 

das Voz Operária de fevereiro de 1969. As mensagens contra o regime viriam por meio de 
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boletins políticos nas formas de charutos, boletins molhados e aranhas112. A condição de 

clandestinidade impunha-se não apenas para o PCB, mas para todas as organizações 

comprometidas com o combate ao regime militar. 

Essa situação em que se encontravam as forças políticas de esquerda tinha explicação 

no vértice de cima das relações de poder no Brasil. O ano de 1970 foi um dos momentos em 

que houve maior unidade e consenso entre as classes dominantes no país durante a vigência da 

ditadura civil-militar. A própria oposição no campo das classes dominantes já parecia superada, 

como a Frente Ampla de Lacerda, Kubistchek e Jango, dissolvida em 1968. O Estado brasileiro 

garantia as condições para o desenvolvimento de uma economia capitalista centrada na 

superexploração da força de trabalho nas fábricas e favorecia um novo ciclo de expansão e 

acumulação de capital no país. Nesse aspecto, a burguesia industrial, os grupos ligados ao 

capital financeiro e os grandes proprietários de terra que apoiaram o golpe de 1964 tinham seus 

interesses atendidos e representados pelo Estado, que cumpria com êxito o papel de agente de 

unificação dos interesses das classes dominantes. Por outro lado, o poder político dessa 

coalização de classes sofisticava seus aparelhos de repressão e aniquilava os grupos de luta de 

armada, tidos àquele momento como a principal ameaça à ordem social. Líderes da resistência 

armada como Carlos Marighella, da ALN, e Mário Alves, do PCBR, já haviam sido 

assassinados pelos agentes da repressão – o último sob brutal tortura. 

Após vivenciar mais um período – entre tantos – de crise interna e baixas provocadas 

por rachas internos e pela perseguição do Estado, ambos sob as condições pós-golpe de 1964, 

o PCB em 1970 mostrava novamente sua capacidade de reorganização e de proposição de uma 

política capaz de incidir na correlação de forças estabelecida entre classes sociais e 

organizações políticas. Mas a unidade das classes dominantes em torno do Estado tinha como 

contraponto a fragmentação no campo da esquerda e da oposição ao regime. A divisão principal 

estava entre os partidários da luta armada contra a ditadura militar, que concebiam a 

necessidade de derrubada da ditadura, ainda que a longo prazo para alguns, e os que defendiam 

a derrota da ditadura por meio da luta política de massas e da formação de uma frente 

democrática de oposição – o que implicava também na explícita aceitação de uso de todas as 

formas legais de atuação política, como engajamento nas eleições para o Parlamento.  

                                                 
112 Conforme o artigo “Alguns elementos do trabalho prático de agitação e propaganda”, da Voz Operária: 

“CHARUTO – Pendure por um barbante o pacote e coloque um charuto ou cigarro aceso de modo que queime o 

barbante e solte os boletins. [...] BOLETINS MOLHADOS – Molhe os primeiros boletins e coloque-os sobre os 

outros. Quando secarem, serão levados pelo vento. [...] ARANHA – A aranha é uma flâmula de pano presa por 

um gancho de arame em fios de luz, cabos, etc., em locais bem visíveis. Leve a flâmula enrolada. Jogue a pedra 

sobre o fio para o outro lado. Solte a flâmula e puxe o barbante até a aranha se prender no fio. Rebente o barbante” 

(SUPLEMENTO GB, fev. 1969, p.2).  
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No campo da esquerda identificada à classe operária, o PCB era o principal 

representante da estratégia da derrota e sua unidade interna se expressava na negação da luta 

armada como forma adequada de resistir e enfrentar a ditadura e sua política fascistizante.  De 

acordo com a linha de ação definida no VI Congresso de 1967, a revolução brasileira deveria 

ser entendida como resultante de uma ação de massas. Isso, porém, não significava a 

inexistência de contradições internas e tendências conflitantes sobre o papel e ação do partido. 

No ano do centenário de Lenin, dois documentos lançados pelo PCB, mas por setores internos 

diferentes, demarcavam os rumos assumidos pelo partido contra o que caracterizavam como 

ditadura militar-fascista: o roteiro de preparação e elaboração do PLACCONPE (Plano de 

Construção e Consolidação do Partido nas Empresas), feito em homenagem ao centenário de 

Lenin, de fevereiro de 1970, e a Resolução Política do Comitê Estadual da Guanabara, de março 

de 1970. 

O Placconpe, elaborado pelo Comitê Sindical vinculado ao Comitê Central, 

representava a tentativa de inserção do PCB no mundo do trabalho, em especial na classe 

operária, e recuperação da influência anterior do partido sobre o movimento operário-sindical. 

Essa proposta, provavelmente inspirada na organização de uma célula do PCB na Volkswagen 

após o golpe de 1964, em São Bernardo do Campo, expressava uma resposta crítica à ação do 

partido nos sindicatos anterior ao golpe, ou seja, à estratégia de privilegiar a luta pela direção 

dos sindicatos em detrimento do trabalho de base nas empresas. O Placconpe definia um papel 

específico para os intelectuais do PCB de educadores na formação e organização da classe, o 

que seria essencial para estabelecer o nexo entre o partido e a classe operária – mas também do 

partido com os camponeses. Era uma determinada leitura do marxismo-leninismo aplicada à 

realidade brasileira. Do ponto de vista político, pode ser considerada como uma interpretação à 

esquerda da Resolução do VI Congresso de 1967. Seu caminho era o de formação de uma frente 

democrática constituída a partir da hegemonia do partido na classe operária, em especial no seu 

setor mais avançado, nas assim chamadas “grandes empresas”. O Estado de São Paulo, 

principalmente a capital e a região do ABC, constituiria o espaço privilegiado para a promoção 

desta política.   

A Resolução do Comitê Estadual da Guanabara, elaborada por Armênio Guedes, 

representava outra possibilidade de continuidade com a linha do VI Congresso. Partindo da 

constatação de que o PCB e as forças democráticas no país sofreram uma profunda derrota 

política com o golpe de 1964, a Resolução propunha uma linha de resistência persistente e 

paciente no intuito de formar uma frente democrática contra a fascistização. Este documento 

político punha ênfase na política de alianças do PCB contra o regime militar, mais do que 
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propriamente para a relação partido-classe. Na verdade, a frente democrática era o caminho 

para a organização da classe operária e de seus aliados. A disputa pela hegemonia seria travada 

na luta política, em aliança com o campo liberal.  

A análise desses linhas de ação desenvolvidas pelo PCB em São Paulo serão os temas 

dos próximos capítulos. 
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3 O PCB e a formação da classe operária: do VI Congresso de 1967 ao PLACCONPE 

 

 

Um dos principais desafios postos à reconstituição da história do PCB não é o de 

identificar a tática e a estratégia utilizadas em diferentes conjunturas da história política do país, 

mas o de recompor o debate e os conflitos internos que definiram a tática e a estratégia em cada 

momento. Há conflitos internos e tensões entre segmentos internos do partido que muitas vezes 

não vêm a público ou não aparecem de modo claro nos documentos oficiais.  Esse aspecto 

torna-se mais marcante em um partido marcado em sua história pela clandestinidade como o 

PCB. Para Salomão Malina, militante e dirigente de larga trajetória no partido: “Devo insistir: 

a história do PCB não se construirá somente com o recurso aos documentos oficiais – este 

recurso é necessário, mas insuficiente. A pesquisa documental deve ser associada à análise das 

políticas realmente praticadas” (MALINA, 2002, p.86- grifos RL). 

Mas a definição das “políticas realmente praticadas” em todos os campos de ação do 

partido – sindical, parlamentar, cultural – também são fruto do debate interno, mesmo que por 

vezes apenas no âmbito da direção partidária. Alguns depoimentos dos que construíram a 

história do PCB fornecem pistas a esse respeito. Hércules Corrêa, um dos principais dirigentes 

sindicais do partido, ao rememorar sua participação no curso de formação realizado em 

Moscou, nos anos 1950, e os debates no interior do partido no período do exílio, nos anos 1970, 

expôs aspectos do debate sobre a questão operária: 

 

No final teve uma prova de avaliação, com banca de exame. Deu uma encrenca 

comigo muito grande porque os professores defendiam que no Brasil tinha aristocracia 

operária. Eu lia tudo sobre aristocracia para o exame. Eles já sabiam, fizeram a 

pergunta dirigida. Eu respondi tudo e ia saindo. Ele disse: “Não, volta cá”. Eu sentei 

outra vez, e o cara, que respondia pelo Brasil na comissão de organização do partido 

com o Ministério da União Soviética, me perguntou o seguinte: “No Brasil tem 

aristocracia operária?” O tal do Silva Lobo, ele tinha escrito um livro sobre isso. 

Olhei para a cara dele e disse: “Negativo, não tem.” Ele começou a discutir comigo. 

E eu disse: “Não tem, não tem. Não existe isso, não tem nada a ver com aristocracia 

operária da Inglaterra ou não sei de onde. Não tem nada a ver! São uns pobres 

miseráveis, imbecis, não sabem coisa nenhuma, não têm instrução. Vai ser 

aristocracia operária onde? Conversa fiada”. 

Mais tarde, cá na frente, depois no segundo exílio, houve outra encrenca, que foi uma 

discussão entre o Prestes e o (ininteligível). O Prestes disse para o (ininteligível) que 

o sindicato no Brasil era fascista. O(ininteligível) disse assim: “Quem foi que te disse 

isso?” Olhou para mim, e eu disse que eu não era fascista coisa nenhuma. Havia muito 

conflito de interpretação, não é! 

Então, voltei para casa, cheguei exatamente no Dia de São Jorge, em 1955 (TV 

CÂMARA, 2003). 
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Existência de uma aristocracia operária no Brasil ou não? O sindicato no país é fascista 

ou não?  Estas não foram questões apenas teóricas, mas ligadas à atuação do PCB em relação à 

classe operária ao longo de sua história. A presença dessas indagações nas discussões internas 

do partido após o ano de 1964 ligava-se à necessidade do PCB em definir sua atuação diante da 

correlação de forças no país e do papel da classe operária frente ao regime militar. Por meio da 

pesquisa sobre os debates internos a respeito da questão operário-sindical constata-se em vários 

artigos e depoimentos analisados que o tema da relação entre partido político, direção sindical 

e base operária foi um dos principais. Havia uma motivação histórica precisa para esse debate, 

que era o contexto da derrota da política no ano de 1964 e a responsabilidade que nela teve o 

PCB. 

 

 

3.1 De volta às bases: o repensar da política operário-sindical do PCB nas páginas da 

Voz Operária 

 

 

É comum nas obras que abordam o movimento sindical contemporâneo no Brasil – 

pós-1964 – apontar a conciliação do PCB com os setores mais conservadores do movimento 

sindical com um dos pontos centrais de sua ação, num movimento inverso ao que ocorrera até 

1964. Essa é a constatação do importante trabalho de Santana (2001, p. 31): “Os comunistas 

que no período pré-golpe travaram uma luta árdua contra os setores “pelegos”, no pós-golpe 

acabavam por atrelar seu destino aos desígnios daquele setor”.  

Essa avaliação de Santana é corroborada por de Anita Leocádia em sua análise sobre a 

relação PCB-classe operária: 

 

A orientação política do PCB, marcada pelas tendências reformistas apontadas no 

decorrer deste texto, não contribuía para um avanço significativo da organização dos 

trabalhadores em seus locais de trabalho. Na realidade, os comunistas dedicavam 

grandes esforços para alcançar a unidade pela cúpula, junto às direções sindicais, 

alinhadas em geral aos interesses dos patrões e da ditadura. Sem possuir bases sólidas 

nas empresas, os dirigentes sindicais ligados ao PCB ficaram, em muitos casos, 

atrelados aos “pelegos”, sem força para questioná-los e fazer avançar as lutas 

operárias (PRESTES, 2012b, p. 172). 
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Neste ponto, a autora converge com a crítica feita por Santana (2001) sobre o PCB, ou 

seja, a de que o partido, na linha política seguida, estreitasse aliança com os setores 

conservadores do movimento sindical, afastando-se de seus polos dinâmicos.  

Essa é uma afirmação que leva em consideração especialmente a atuação do PCB para 

intervir no movimento sindical e as alianças feitas com dirigentes sindicais e que se firmou, 

conforme a interpretação aqui defendida, apenas no início dos anos 1980. Mas ainda que se 

concorde literalmente com a afirmação de Santana, fica a dúvida sobre como o PCB buscou 

correlacionar sua atuação no movimento operário com a ação no movimento sindical e se 

privilegiou uma em detrimento de outra. 

Seguindo a linha autocrítica pós-golpe, houve uma tendência no interior do PCB que 

considerou como erro na atuação do partido a maior atenção à atuação nas cúpulas sindicais do 

que nas bases. Como será analisado, essa corrente constituiu proposta e ação concretas das quais 

a própria Anita Leocádia faria parte. Para os críticos do “cupulismo”, a prioridade ao 

movimento sindical, em especial à direção dos sindicatos, afastou o partido do movimento 

operário propriamente, isto é, da organização do partido a partir da fábrica. Os artigos da Voz 

Operária demonstram que essa corrente de opinião tinha projeção na imprensa do partido – 

este um indício importante de influência interna para um partido como o PCB. Três artigos 

escritos entre abril e junho de 1966, antes da abertura dos debates para o VI Congresso, 

expressaram esta tendência.  

No artigo assinado por Mauro Brito113, autor constante nas páginas da Voz Operária, 

“Para derrotar a ditadura”, fez-se crítica às concepções de fundo “golpista-oportunista”, que se 

recusavam a trabalhar com os segmentos operários que não adotavam concepções de esquerda. 

O contexto no qual o autor escrevia envolvia os debates sobre a criação do FGTS e a ameaça 

ao direito de estabilidade no emprego. A prática “esquerdista”, na visão do autor, era uma das 

responsáveis pela debilidade do movimento de defesa pelos direitos dos trabalhadores. Assim, 

o “essencial, nesse momento, é compreender que a revolução é uma obra de milhões, é o 

coroamento de um trabalho diário, permanente, persistente das próprias massas” (VOZ 

OPERÁRIA, abr. 1966, p.7). A revolução como um longo processo era o argumento do autor 

contra os que se situavam à esquerda do PCB e pode ser considerada também uma resposta às 

críticas internas à direção partidária que vinham ganhando espaço na luta interna desde 1964. 

Mas este autor também fez uma crítica de esquerda ao que fora a política do PCB em relação 

ao movimento operário-sindical no período anterior ao golpe de 1964: 

                                                 
113 Autor real não identificado. 
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Uma de nossas maiores debilidades, na frente sindical, antes do golpe, foi a 

subestimação da organização das massas nas empresas e locais de trabalho. 

Acreditávamos que tudo se poderia resolver através da influência que 

exercíamos sobre grande número de direções sindicais. Isso foi um erro que precisa 

ser corrigido com a organização efetiva dos trabalhadores nas próprias empresas. Não 

se trata de abandonar os sindicatos, mas de fortalece-los fazendo com que se 

desenvolvam suas raízes nos locais de trabalho. E o instrumento partidário 

indispensável para levar à prática essa orientação são nossas organizações de base. 

(VOZ OPERÁRIA, abr.1966, p.7, grifos RL) 

 

Deveria ocorrer, segundo Mauro Brito, uma mudança de foco, da cúpula para a base. 

A partir das organizações de base, deveriam os militantes do partido levantar as reinvindicações 

específicas às categorias profissionais e às empresas em que atuavam para liga-las – as 

demandas locais – às reinvindicações gerais do proletariado, como a defesa da estabilidade, luta 

contra a carestia e reinvindicações democráticas em geral. Do ponto de vista tático, ênfase na 

necessidade de combinar tais lutas à denúncia da ditadura com a promoção de ações – de 

pichações ao recrutamento – nesse sentido. 

No número seguinte, de maio de 1966, um artigo assinado por Carlos Oliveira114 trazia 

argumento análogo. Em “Os trabalhadores e a luta contra a ditadura”, Carlos Oliveira, partiu 

da constatação de que as lutas dos trabalhadores por suas reinvindicações específicas e contra 

a ditadura ocorriam em número reduzido e não refletiam “todo o descontentamento existente 

entre os trabalhadores e toda a sua revolta diante dos crimes da ditadura” (VOZ OPERÁRIA, 

mai.1966, p.2). A questão posta pelo autor era sobre qual o motivo desse descompasso entre 

descontentamento e ação política, que aconteciam em razões inversamente proporcionais. Sua 

resposta era de que as razões fundamentais dessa debilidade do movimento operário 

encontravam-se no próprio PCB – superestimação do poder do partido em relação à classe. Na 

mesma linha de Mauro Brito, Carlos Oliveira argumentou que antes do golpe, apesar das 

recomendações em contrário, o trabalho junto à classe operária apoiava-se principalmente nas 

cúpulas sindicais e nos sindicatos. 

 

A atividade nas bases, isto é, nos locais de trabalho, nas empresas, foi subestimada e 

quase não era realizada. E quando o era representava apenas um elemento auxiliar da 

atividade das cúpulas sindicais. Com o golpe e o combate da ditadura às lideranças e 

cúpulas sindicais existentes, o movimento operário [e o PCB] ficou esvaziado. Por 

que? Porque não chegava a ser realmente um movimento operário, mas simplesmente 

um movimento sindical, economista, estruturado e apoiado pela cúpula, sem o mínimo 

de organização pela base. A atividade do Partido junto aos trabalhadores tinha um 

caráter predominantemente sindicalista, reformista, não revolucionário. Na prática ou 

no fundamental éramos simples força auxiliar das cúpulas sindicais e dos sindicatos 

(Voz Operária, mai.1966, p.2). 

                                                 
114 Autor não identificado.  
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Como num paradoxo, priorizar a cúpula, a direção, implicou na formação de uma 

classe operária desorganizada, acéfala. O erro do partido teria sido o de não diferenciar 

movimento operário e a atividade ou movimento sindical. A solução para o partido era a voltar-

se fundamentalmente para a empresa, para os locais de trabalho. “O nosso trabalho sindical é 

apenas uma face de nossa atividade entre os trabalhadores. E não a mais importante”. (VOZ 

OPERÁRIA, mai.1966, p.2, grifos RL). O centro de gravidade do movimento operário seria a 

empresa, para onde deveria voltar-se a atividade do Partido. 

Indo além do que propunha Mauro Brito, o autor defendia que os trabalhadores não 

deveriam ser mobilizados apenas em função das reivindicações econômicas, como aumentos 

salariais, mas também para educar e organizar a classe operária como força de vanguarda. 

Carlos Oliveira identificou na atividade sindical anteriormente praticada pelo PCB um exemplo 

de reformismo: 

 

Limitar-se a uma atividade puramente ou eminentemente sindical, descer ao nível de 

compreensão das massas trabalhadoras e lá permanecer, circunscrever nossa atividade 

a organizar a luta por reivindicações econômicas, é cair no reformismo sem 

consequência. Como Partido revolucionário, nossa atividade não pode e não deve 

ficar presa aos estreitos limites do sindicalismo. Deve e precisa ir mais além (VOZ 

OPERÁRIA, mai.1966, p.2, grifos RL). 

 

Seguindo procedimento comum entre os autores da Voz Operária, o autor apoiou-se 

na obra de Lenin para reafirmar a necessidade que tinha o partido de transcender o nível de 

compreensão da realidade das massas trabalhadoras e conduzi-las a posições políticas que 

colocassem a questão do Estado. Ganhava força a linha crítica à atuação do PCB junto à classe 

operária nos anos que precederam o golpe civil-militar de 1964.  

Em junho de 1966, o artigo “Ditadura – camisa de força dos trabalhadores”, também 

assinado por Mauro Brito, deu continuidade ao tema. Neste artigo o autor fez uma análise da 

política iniciada no governo Castelo Branco, suas ações contra as liberdades democráticas e o 

aumento da exploração sobre os trabalhadores. Mauro Brito chamou a atenção para a lei 4.725, 

a qual impôs “normas ao reajustamento salarial, de maneira a que ele se faça sempre abaixo do 

aumento do custo de vida e relegando a Justiça do Trabalho a uma entidade meramente 

decorativa”. (VOZ OPERÁRIA, jun.1966, p.4). Com essas medidas, o regime impunha uma 

camisa de força ao movimento operário. A vinculação entre as alterações institucionais 

promovidas pelo regime militar e sua vinculação com a superexploração do trabalho receberiam 

uma análise mais sofisticada na década seguinte – por exemplo, nos trabalhos de Francisco de 

Oliveira (2003) e Luiz Werneck Vianna (1976) – mas os artigos escritos na Voz Operária 
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mostram que essa questão já vinha sendo identificada e mapeada pelos intelectuais do PCB – 

embora ainda não percebessem que aquela política representaria um salto na acumulação de 

capital necessária ao avanço da economia do país.  

Este artigo de Mauro Brito trouxe uma contribuição em relação ao anteriores, pois o 

autor fundamentou sua posição a partir da análise da experiência do PCB nos sindicatos desde 

1946 – o que indica tratar-se de um militante que à época possuía razoável tempo de atuação 

no partido. Mauro Brito considerou equivocada a linha adotada pelo partido após a cassação do 

registro eleitoral do partido em 1947, quando se decidiu pela criação de associações paralelas 

aos sindicatos. “Ficamos com os “princípios”, mas o governo com as entidades sindicais” (VOZ 

OPERÁRIA, jun.1966, p.4), foi a conclusão irônica de Mauro Brito sobre uma fase que 

perdurou até a retomada do movimento operário, entre 1951 e 1954. A partir deste segundo 

momento, o partido optou por fortalecer-se nas empresas e ajudou o movimento operário a obter 

conquistas, mesmo sem participar das direções sindicais. Mauro Brito citava como exemplo a 

derrota da política consubstanciada no Decreto 9070, do governo Dutra, que trazia restrições 

ao direito de greve e implementava uma política de congelamento de salários: 

 

As massas conseguiram derrotar a política de congelamento de salários, anular a 

exigência de atestado de ideologia e o 9070 foi, na prática, deixado de lado. Embora 

os sindicatos fossem quase todos dirigidos por pelegos e até por policiais, as 

assembleias aprovavam resoluções justas, porque as massas dela participavam e os 

elementos de vanguarda sabiam traduzir suas aspirações (Voz Operária, jun.1966, 

p.4). 

 

 Nesse caso, foi retomada a experiência história como argumento para fundamentar as 

ações na conjuntura pós-golpe. Assim, o papel dos comunistas seria o de contribuir para 

concretizar as aspirações políticas e econômicas dos trabalhadores, estando ou não nas direções 

sindicais. Nesta concepção, dirigir não necessariamente significava estar no comando do 

sindicato, mas ter a capacidade de influenciar as bases e de propor as reinvindicações com 

potencial para mobilizar a classe trabalhadora, por meio de temas ligados ao seu cotidiano de 

trabalho e vida. Este seria o caso da luta pelo reajuste salarial, capaz, segundo o autor, de 

unificar diversos segmentos de trabalhadores diante da política recessiva do regime militar. 

Dada a impossibilidade de participação direta na direção do sindicato, o partido se converteria 

em poder indireto, que dirige “por fora” mas não por uma estrutura sindical paralela. A 

exigência para atingir essa condição dependeria da reinserção do partido nas empresas, 

necessária para estabelecer no mundo do trabalho as trincheiras de luta: “Trata-se de uma luta 

prolongada e não de uma ação aventureira. De uma luta que tem de ser preparada pacientemente 
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em cada empresa, em cada seção de empresa” (VOZ OPERÁRIA, jun.1966, p.4). Uma guerra 

de posição, portanto, mas na esfera da produção e das instituições diretamente ligadas a ela, 

como os sindicatos.  

Nota-se por esses artigos publicados na Voz Operária, como ia amadurecendo no 

interior do partido uma concepção voltada para a disputa pela liderança da classe operária a 

partir da fábrica, da reestruturação do partido em bases proletárias. Ao menos em algumas 

correntes de opinião no interior do PCB. Mas da teoria se passou à prática?  Num artigo sobre 

a relação PCB – movimento sindical, Marco Aurélio Santana (2003) chamou a atenção para 

esse fato, embora sem aprofundar-se no debate interno do PCB e limitou-se a fornecer algumas 

indicações115. Em artigo posterior, escrito junto com Ricardo Antunes para a obra História do 

Marxismo no Brasil, os autores interpretam esse momento do PCB – pós VI Congresso de 1967 

– em relação à classe operária como a conjugação entre discurso revolucionário e prática 

reformista, tendente à conciliação: 

 

Já aflorava, com mais intensidade, uma propositura discursiva de centralidade 

operária, mas mantinha-se uma práxis efetiva de subordinação das ações do PCB à 

frente de uma política policlassista, que incorporava setores da burguesia. 

Nesse sentido, na prática sindical a orientação do partido deveria dar-se, em 

conformidade com sua trajetória anterior, utilizando-se prioritariamente dos espaços 

legais, por dentro da estrutura sindical vigente, embora não se restringindo a eles. 

Além disso, também como em momentos anteriores, o partido trabalharia em uma 

lógica de ação que englobava desde as organizações do chão de fábrica, que se 

reduziram intensamente depois da repressão que se seguiu ao golpe militar, até os 

mecanismos intersindicais de coordenação geral da luta dos trabalhadores, que 

passaram a ser cada vez mais priorizados, utilizando-se crescentemente da estrutura 

sindical oficial. Mas, ao menos na prática discursiva, procurou-se manter a tradição 

do partido de corte revolucionário (ANTUNES, SANTANA, 2006, p. 379). 

 

Mas em fins dos anos 60, em “nome do combate ao que se chamava de “esquerdismo”, 

o partido acabou assumindo uma prática sindical cada vez mais conservadora”. (ANTUNES, 

SANTANA, 2006, p. 380). O risco desta análise é o de se tomar o resultado desse processo – 

quando, por exemplo, o PCB não participou da fundação da CUT, em 1983, isolando-se por 

definitivo dos setores mais combativos do movimento sindical – com o que ocorreu até que ele 

se concretizasse.  Essa trajetória conservadora do PCB não foi similar a de uma linha reta.  

                                                 
115 Embora note que o PCB também buscou centrar suas atividades no interior das fábricas para se fortalecer no 

movimento sindical, o autor não parece distinguir as tendências internas e conflitantes no interior do partido sobre 

a questão, apresentando a posição geral do PCB: “Neste sentido, na prática sindical a orientação do partido deveria 

se dar [sob a vigência da ditadura], como em outros momentos, utilizando-se dos espaços legais, por dentro da 

estrutura sindical vigente, embora não se restringindo a eles. Além disso, também como em momentos anteriores, 

o partido trabalha em uma lógica de ação que engloba desde as organizações de fábrica até os mecanismos 

intersindicais de coordenação geral da luta dos trabalhadores. Mantém-se, então, ao menos nos textos, a tradição 

no partido de continuidade e ruptura” (SANTANA, 2003, p.186). 
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Em alguma medida, a crítica feita à atuação do partido no início dos anos 1960 – 

valorização das cúpulas sindicais – parecia absorver parte da crítica de esquerda feita à direção 

do PCB no período situado entre o golpe de 1964 e o do debate das teses para o VI Congresso. 

Mas a importância desse debate que pode ser mapeado nas páginas da Voz Operária é que ele 

não era de caráter apenas teórico, pois se buscava inspiração numa prática anterior do PCB 

junto aos trabalhadores urbanos e rurais – a de 1951 a 1954, por Mauro Brito – também 

expressava uma prática que se iniciava: a recomposição desse trabalho na conjuntura pós-golpe 

civil-militar de 1964. 

 

 

3.2 O desafio histórico do PCB: a construção de um partido da classe operária  

 

 

Com relação às resoluções e diretrizes do Partido, nas Teses para o VI Congresso 

lançadas como suplemento da Voz Operária em 20 de julho de 1966, já se afirmava que: 

“Nas circunstâncias atuais, cresce de importância o papel das organizações de base”, (VOZ 

OPERÁRIA, sup. esp., 20 de jul. 1966, p.15).  Assim: 

 

Com o objetivo de enraizar o partido na classe operária e entre os trabalhadores do 

campo, é necessário planificar atentamente a criação de novas OO.BB. naquelas 

empresas e naquelas concentrações agrícolas politicamente importantes onde ainda 

não existam. A resolução sobre a política de organização do partido, aprovada na 

conferência nacional de 1962, deve orientar, no fundamental, essa atividade (VOZ 

OPERÁRIA, sup. esp., 20 de jul. 1966, p.15). 

 

O que apareceria nos documentos posteriores do PCB seria uma justificativa baseada 

em dados empíricos sobre a realidade brasileira a respeito da necessidade de inserção em uma 

nova classe operária que se materializava a partir da industrialização. O Informe de Balanço do 

Comitê Central ao VI Congresso, de dezembro de 1967, trazia uma síntese dessa nova realidade:  

 

Somente em São Paulo, em 1960, existiam 802 estabelecimentos industriais com mais 

de 200 operários, representando 1,5% dos estabelecimentos fabris, mas empregando 

50,6% dos operários de toda a indústria do Estado. A classe operária modificou-se 

ainda em consequência das alterações havidas na própria estrutura industrial. 

Enquanto setores tradicionais da classe operária, localizados na indústria leve, nos 

portos e ferrovias, pouco cresceram, surgiu um proletariado novo na indústria 

automobilística, química, mecânica pesada, de construção naval, eletrônica e de 

material elétrico, etc., no qual existe uma parcela considerável e crescente de operários 

com níveis relativamente altos de instrução e qualificação (PCB, 1980, p. 111-112).  
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Tomando por base o Estado de São Paulo, cada vez mais importante para a direção do 

PCB, o Informe caracterizava bem a modificação ocorrida na economia do país e suas 

implicações na reconfiguração das classes sociais. Por outro lado, o mesmo documento notava 

que “o poder aquisitivo dos trabalhadores foi reduzido em 15,3% em 1965 e em 15,6% em 

1966” (PCB, 1980, p. 117). Diante desse quadro, o Informe do Comitê Central defendia a 

necessidade de luta dos trabalhadores contra a política de congelamento de salários, de modo a 

desestruturar o eixo da política econômico-financeira do governo militar. Este Informe, que 

seria sintetizado na Resolução Política do VI Congresso de 1967, indicou de modo explícito 

que no enfrentamento da ditadura militar os comunistas deveriam concentrar sua atividade 

dentro das empresas, para a garantir a construção do Partido na classe operária. Assim, tanto no 

Informe quanto na Resolução encontram-se a afirmação de que se fazia necessário “elaborar 

um plano a longo prazo para a construção e o reforçamento das organizações partidárias nas 

grandes empresas. As direções do Partido, em todos os níveis, deverão acompanhar atentamente 

a vida das Organizações de Base da Empresa” (PCB, 1980, p. 138).  

A ênfase nas grandes unidades fabris sugere a percepção, por parte da direção do PCB, 

de adaptar a sua política de recrutamento de quadros para a nova realidade do capitalismo 

brasileiro. Ainda neste documento, havia a indicação de que os militantes do partido deveriam, 

em seu trabalho nas grandes empresas, valorizar os militantes operários, os líderes de massa e 

de projeção sindical, de modo a conquistar e formar quadros capazes de realizar o trabalho 

político nas fábricas – os novos intelectuais da classe. Tais propostas relacionavam-se ao que 

qualificavam como o “desafio histórico” dos comunistas brasileiros, ou seja, a construção “de 

um forte e numeroso Partido da classe operária” (PCB, 1980, p. 186). Houve uma sutil mudança 

nesta última passagem da Resolução em relação ao Informe, que afirmava “forte e numeroso 

Partido na classe operária” (PCB, 1980, p.137). No texto da Resolução optou-se por “Partido 

da classe”, provavelmente para reforçar a concepção leninista partido da classe, já que o PCB 

colocava-se como “Estado-Maior do proletariado” (PCB, 1980, p.182)116. 

Seguindo as diretrizes propostas por Lênin do partido como destacamento de 

vanguarda da classe operária, propõe-se o partido como: 

 

[...] centro que vive, estuda, acompanha e se emociona com os problemas da classe 

operária, e realiza seu papel de vanguarda, apresentando os melhores caminhos a 

                                                 
116 Para tirar essa dúvida, também foi feita a consulta ao livro Documentos do Partido Comunista Brasileiro, 

publicado em 1976 pela Editora Avante! Nele também se encontra esta pequena diferença. 
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serem trilhados pelo proletariado no duro e complexo combate que se trava por sua 

libertação (PCB, 1980, p.186).  

 

Uma análise conjunta do Informe de Balanço do Comitê Central e da Resolução 

Política dos VI Congresso mostram uma nítida diretriz de renovação do PCB em bases 

operárias, especialmente nas grandes empresas, a partir da constituição das organizações de 

base. Por outro lado, essa orientação se correlacionava à necessidade de fortalecimento do 

movimento sindical, considerado um meio para converter as reivindicações econômicas e 

políticas cotidianas da classe operaria em mecanismo de resistência à ditadura militar. 

Definidas as orientações gerais sobre a relação partido-classe na conjuntura pós-golpe, 

teria desenvolvimento no interior do PCB discussão voltada para a realização e concretização 

do “desafio histórico”. Ao retomar as leituras e propostas que se faziam a respeito do 

movimento operário no partido no início dos anos 1970, Vargas Netto, um dos dirigentes do 

PCB em São Paulo no período, relata as tendências que se confrontavam:  

 

Uma era essa posição, a de que o milagre da ditadura criava ilhas de excelência na 

classe operária, a aristocracia operária – convergindo com a tese do Leôncio [Martins 

Rodrigues], ainda que com variantes. Havia outros companheiros que diziam: a 

direção sindical é a aristocracia. A base operária não é aristocrática e tem que ser 

trabalhada. Como? Organicamente. Temos que organizar o Partido nas grandes 

empresas. E aí foi criado entre nós o Placconpe, Plano de Construção do Partido nas 

Grandes Empresas. [...] E havia uma terceira posição que eu defendia e o 

falecido[Emílio] Bonfante [de Maria], ou seja, a de que era uma balela que a classe 

operária tinha perdido o seu papel, um erro dizer que a cúpula sindical era aristocrata 

e a base é que merecia ser organizada clandestinamente e, portanto, deveríamos fazer 

política sindical (VARGAS NETTO, 2012). 

 

Nota-se, assim como no relato de Hércules Corrêa, a recorrência ao tema da 

aristocracia operária, de um segmento que se destacaria dentre os demais no interior do 

proletariado pelas vantagens de remuneração auferidas pela valorização do capital e concessões 

feitas pela burguesia. Como assinalado, este debate era estimulado pela necessidade de se 

elaborar uma prática política volta à inserção do PCB na classe operária, mas também pelas 

mudanças que ocorriam no perfil socioeconômico da própria classe. Dentre aquelas destacadas 

por Vargas Netto, sobressaíram-se a do Placconpe e da “política sindical” – esta última 

sobretudo a partir de 1973/1974, no contexto de esgotamento da política do Placconpe.  

A partir de 1968, nas páginas da Voz Operária, serão recorrentes os artigos sobre a 

construção do partido no proletariado, cada vez mais numa linha que coincidirá com a 

formulação do Placconpe, voltada para a reorganização partidária a partir das bases. Uma 

possível explicação para isso é que o ano de 1968 foi de intensificação da luta de classes e de 
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resistência ao capital e à ditadura militar a partir das fábricas. Num cenário de recessão 

econômica combinada ao arrocho salarial e aumento da repressão, alguns setores da classe 

operária responderam por meio da radicalização de sua luta e formação de novas organizações 

sindicais que melhor expressassem seus interesses – alguns inclusive aderiram à luta armada.  

Em 1967 foram lançadas duas chapas de oposição no movimento sindical paulista: em 

Osasco, tendo por base a comissão de fábrica da Cobrasma e que foi vitoriosa, e em São Paulo, 

a qual foi derrotada. Osasco, onde despontou como liderança o operário José Ibrahim, seria um 

dos polos grevistas do ano de 1968. Era o surgimento dos núcleos da Oposição Sindical, que 

tinham nas comissões de fábrica – eleitas democraticamente por operários – o dado organizativo 

que a diferenciava no conjunto do movimento operário-sindical do período. Daí nasceu a 

Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo, uma das mais combativas durante a vigência da 

ditadura civil-militar e que disputaria com o PCB, a partir daquele momento, a influência sobre 

o movimento sindical em São Paulo.  As origens sociais e intelectuais remontam ao movimento 

operário católico dos anos 50 em São Paulo e o desenvolvimento de uma linha crítica à tradição 

do sindicalismo corporativista e fascista. A trajetória do líder operário Waldemar Rossi é uma 

das que melhor expressam essa faceta do movimento operário brasileiro no século XX117.  

Outro aspecto importante na luta operário sindical entre os anos de 1967 e 1968 foi a 

organização do MIA (Movimento Intersindical Anti-arrocho), em São Paulo, e do FIA (Frente 

Intersindical Anti-arrocho), na Guanabara, como forma oposição à política salarial do governo 

militar. Sob pressão das bases, mesmo dirigentes sindicais de perfil conservadora foram 

obrigados a aderirem a esses movimentos118.  

Assim, diante de novas tendências no movimento operário-sindical em centros 

importantes do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, e da própria crise interna que “arrastava” 

                                                 
117 Conforme depoimento de Waldemar Rossi: “Foi em 1955 que conheci a JOC (Juventude Operária Católica) 

e, através dela, me inseri na luta de classes, por ver no meu irmão operário, explorado, a figura do próprio Jesus. 

Fui descobrindo o sentido das lutas operárias como ato de solidariedade de classe. [...] Na JOC, tínhamos feito 

um estudo sobre as origens da estrutura sindical brasileira, herdada de Getúlio, inspirada no sindicalismo fascista 

da Itália de Mussolini. Já estávamos decididos a lutar contra ela e pela implantação de um sindicalismo a partir da 

sua organização nas empresas. Foi fundamental para isso a experiência do João Batista Cândido (que me 

antecedeu na coordenação da JOC), e seu trabalho de base na fábrica Cobrasma, de Osasco, de onde sai a 

primeira Comissão de Fábrica da história do sindicalismo brasileiro, e isso à revelia da direção sindical da época. 

Ao entrar numa fábrica, em maio de 1963, meus passos deveriam ser aqueles que eu havia aprendido e defendido 

na JOC. Foi o que fiz. Depois de uma rica experiência, percebi que, embora tivesse feito um bom trabalho de base, 

ele fora marcado por alguma precipitação, o que rendeu meu primeiro desemprego. Após o golpe de 1964, 

aprofundamos o trabalho de base, de forma clandestina e, aos poucos, fomos achando uma brecha nas ações da 

ditadura e começamos a participar mais das atividades do sindicato, fazendo o enfrentamento com os interventores. 

Em 1967, lançamos duas chapas de Oposição: Osasco e São Paulo. A de Osasco foi vitoriosa, tendo como 

alavanca as Comissões de Fábricas lá existentes, enquanto que em São Paulo fomos derrotados por absoluta falta 

de experiência e de infra-estrutura” (ROSSI, 2014).  
118 “Em S. Paulo, houve o 1º de Maio na Sé, programado pelo MIA (Movimento Sindical Anti-Arrocho) e que 

contava com a participação de dirigentes sindicais pelegos, de esquerda e das oposições” (ROSSI, 2014).  
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consigo militantes operários para a luta armada119, o PCB responder ao desafio operário. O 

depoimento de José Luiz Del Roio – que rompeu com o PCB no período e aderiu à luta armada 

– sobre o 1º de maio de 1968 fornece uma visão sobre a radicalização que ocorria entre alguns 

setores operários e também das dificuldades encontradas: 

Havia um problema muito sério entre os operários. Eles sofreram com o racha do PCB 

em São Paulo. Boa parte deles marchou com o Marighella (ALN) e novos grupos se 

criaram. Começaram a surgir possibilidades de se fazer pequenas paralisações dentro 

das fábricas, das ferrovias, mas tinha que ter muito cuidado porque a repressão era 

muito forte e bastava a eles por para fora (demitir) e a família passava fome. 

Precisávamos, portanto, de uma máquina muito forte para poder suportar esse tipo de 

coisa e não era fácil. Na minha visão, houve uma superestimação das forças que 

começou com o 1º de Maio na Praça da Sé em 1968. Eu estava na Praça da Sé. Foi ali 

que a AP apresentou seu jornal conclamando já à luta armada. Foi, também, quando 

a ALN se apresentou como tal. A VPR já se desenha como grupo. Em suma, você 

declara a guerra. O palanque foi incendiado. Vai ser ali, também, que a POLOP resiste 

à luta armada e aumentam as rachaduras. Uma parte vai formar a VPR, a outra criar o 

POC mais tarde. Em suma, o 1º de Maio vai provocar uma radicalização do setor 

operário e camponês para a luta armada. Alguns setores mais avançados da classe 

operária levarão à grave e à ocupação de fábricas em Osasco (SP). Ali se radicalizou 

demais em termos da correlação de forças. Houve a ocupação das fábricas, sem uma 

política vasta de mobilização. Os caras iam de tanque de guerra para cima. Mas, foi 

um ato heroico. A questão é que os grupos de fogo (da luta armada) nasciam naquele 

período e começavam suas ações. Mas, eles não arrastavam o movimento operário, 

nem aquele organizado, porque o operário tem família, não gosta de assalto a banco. 

Operário tem uma moral rígida, “eu não sou ladrão”. Era difícil você dar o salto, “olha, 

não é assalto, é uma expropriação”. Vai ter essa fratura dramática, muito triste, já no 

início. Mas tínhamos muito quadros importantes no movimento operário (DEL ROIO, 

31 jan. 2014). 

 

O depoimento permite visualizar dois pontos: por um lado, a emergência das novas 

organizações de esquerda na luta contra a ditadura e de uma parte do movimento operário; de 

outro, os limites daquele tipo de ação na conquista do apoio de um número amplo de 

trabalhadores. Em relação à classe operária, o trabalho de conquista e formação seria mais lento, 

o que favorecia a linha cautelosa do PCB.  

Sobre a organização da classe e na classe operária pelo partido, um dos primeiros 

textos significativos que já expressavam a linha do VI Congresso foi escrito pouco antes da 

realização deste, sob o pseudônimo de Murilo Meirelles. “Por que e como devemos construir o 

Partido no seio do proletariado”, publicado no número de novembro de 1967 da Voz Operária. 

O texto aparece sem a indicação de autor, no entanto, em artigo escrito em julho de 1968 sobre 

o mesmo tema, Murilo Meirelles reivindicou a autoria do artigo120.  

                                                 
119 Como exemplo, o militante operário Clóvis de Castro que saiu do PCB para participar da ALN com Carlos 

Marighella. 
120 “No artigo “Porque e como construir o Partido no seio do proletariado” abordamos algumas indicações sobre o 

assunto. Agora tratamos de desdobrá-las” (VOZ OPERÁRIA, jul.1968, p.3).  
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De acordo com o “espírito” dos debates à época, a argumentação do autor é de que a 

inserção no proletariado deveria realizar-se em contraposição ao “radicalismo pequeno-

burguês” e sua concepção golpista de tomada do poder. A ação do partido tem um caráter 

sigiloso, “pois é a raiz da revolução que se crava no próprio sustentáculo do inimigo de classe, 

as empresas capitalistas” (VOZ OPERÁRIA, nov. 1967, p. 11). Um dos aspectos da realidade 

a ser levado em consideração pelo PCB era a estratificação do proletariado no país, com 

trabalhadores assalariados em diversos tipos de atividades econômicas – fábricas, construção 

civil, transportes, comunicação, etc. A diversificação social no mundo do trabalho tinha 

implicações diretas no plano político, pois “esta estratificação contribui para a falta de 

homogeneidade em suas fileiras e leva a tentativa de o pessoal do setor terciário a se sobreporem 

ao núcleo fabril na liderança da classe”. (VOZ OPERÁRIA, nov.1967, p. 12).  

A ideia do texto é a de uma disputa pela liderança nesse novo proletariado – ainda não 

plenamente configurado como classe, como sugere a interpretação do texto – em que a 

influência da pequena-burguesia deveria ser combatida. À época, esse argumento era dirigido 

contra os adeptos da luta armada. A realização desse intento exigiria uma ação sistemática, “um 

plano multifacético”. Para além da disputa com as tendências pequeno-burguesas, o que orienta 

a argumentação do autor é a concepção de que a inserção no proletariado garante a própria 

vitalidade interna do partido e a sua identidade perante as demais forças sociais. Assim, do 

ponto de vista da organização interna, a presença orgânica do partido nas empresas forneceria 

as condições para o êxito na aplicação do centralismo democrático. Do ponto de vista externo, 

“uma condição essencial para que o Partido realize justas alianças de classe, sem conciliar com 

a burguesa nem se prosternar ante a pequena burguesia é construir fortes bases no meio do 

proletariado”. (VOZ OPERÁRIA, nov.1967, p. 12 – grifos RL). O pressuposto do autor, em 

suma, é de que seria a construção do partido nas empresas que garantiria a própria 

independência de classe diante das forças burguesas.  

Ao longo do ano de 1968, já sob a vigência das resoluções do VI Congresso, inúmeras 

matérias e artigos foram publicados na Voz Operária com análises sobre a política antioperária 

do governo militar e com a proposta de organizar a luta contra o arrocho salarial a partir das 

bases operárias. Alguns exemplos ilustram esta tendência. 

O editorial da Voz Operária de março de 1968, “Voltar o trabalho do Partido para as 

amplas massas do povo”, notou a tendência do governo Costa e Silva de fortalecer as Forças 

Armadas por meio do decreto-lei que conferia ao Conselho de Segurança Nacional (CSN) o 

papel de assessor da Presidência da República na formulação da política de segurança nacional. 

Ao mesmo tempo, o editorial apontou que esse processo ocorria paralelamente ao agravamento 
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da situação financeira no país. Ele captava um fenômeno importante, a concentração do poder 

político como resposta à crise econômica. Perante essa situação, argumentou que do ponto de 

vista político:  

 

Particular atenção deve merecer a mobilização da classe operária, a partir dos locais 

de trabalho, para a luta pelos seus direitos e interesses, ativando a campanha contra a 

política de arrocho salarial, de modo a transformar essa campanha num amplo e 

organizado movimento de massas, capaz de golpear a base da política econômico-

financeira da ditadura (VOZ OPERÁRIA, mar.1968, p.2).  

 

O conjunto de artigos analisados demonstram que havia uma tendência, seguramente 

ligada ao setor sindical do partido e com maior sensibilidade ao que vinha ocorrendo nas 

fábricas, que imprimia uma característica importante à ação do PCB contra a ditadura civil-

militar: a de constituição de um movimento de pressão a partir “de baixo”, do mundo do 

trabalho, de modo a atingir os fundamentos econômicos do regime, representados de modo 

geral em sua “política econômico-financeira” antioperária121. Dirigir, portanto, a oposição ao 

regime a partir da proposição e organização das demandas dos trabalhadores.  

O número de abril de 1968 trouxe uma série de artigos sobre a questão operário- 

sindical, antecipando-se às comemorações do 1º de maio daquele ano. O editorial, “Combater 

o ceticismo e a passividade”, argumentava com números que apesar dos êxitos proclamados 

pelo governo da política econômico-financeira, o nível de vida da classe trabalhadora fora 

rebaixado, o que requeria a aplicação das diretrizes do VI Congresso de aproximação às 

demandas cotidianas da classe operária. “Trabalhar na empresa e no sindicato”, assinado por 

Marcelo Iani, e “O que nos faz pensar este 1º de Maio”, de Murilo Azevedo foram dedicados à 

questão sindical. Este último defendia que a “reorganização do movimento sindical brasileiro 

tem tarefas primordiais a cumprir: aumentar seus efetivos, levar com tenacidade a organização 

aos locais de trabalho, democratizar sua vida administrativa e torná-los independentes do 

governo” (VOZ OPERÁRIA, abr. 1968, p.7). De acordo com este raciocínio, a questão para o 

PCB, portanto, era disputar a direção dos sindicatos com o próprio Estado – e a partir daquele 

                                                 
121 O mesmo número trazia um “esquema para palestra” sobre o PCB com oito pontos que envolviam a experiência 

do V Congresso do Partido, problemas fundamentais do período pós-golpe de 1964, atividade internacional do 

partido e a questão da sua construção na classe operária. Sobre este último tópico, o esquema indica ao leitor a 

necessidade de atuação junto à classe operária de acordo com a “doutrina leninista do Partido como Estado Maior 

do proletariado” o que “impõe igualmente a elaboração de planos de médio e longo prazo para a construção 

e o reforçamento das organizações partidárias nas grandes empresas” (VOZ OPERÁRIA, mar. 1968, p.6 – 

grifos RL). 
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momento, também com a Oposição Sindical. Assim como nestes números mencionados, vários 

outros artigos da Voz Operária foram dedicados a esta questão no ano de 1968122.  

 

 

3.2.1 Reflexões de Murilo Meirelles 

 

 

Dentre essas análises, aquelas assinadas sob o pseudônimo de Murilo Meirelles são 

provavelmente as que melhor expressem nos aspectos teórico e prático o tipo de política que o 

PCB formulou entre 1967 e 1970 para inserir-se na classe operária de perfil fordista que se 

desenvolvia no país. Meirelles retoma a abordagem já desenvolvida no artigo da Voz Operária 

de novembro de 1967 – “Por que e como devemos construir o Partido no seio do proletariado” 

– e publica em duas partes, nos números de julho e agosto de 1968, a continuidade com a análise 

do tema. Com o título “Porque e como construir o Partido nas empresas” o autor do artigo faz 

um retrospecto de toda a tática desenvolvida pelo PCB em relação ao movimento operário e 

sindical desde os anos 1940 e indica os aspectos positivos a serem retomados das práticas 

anteriores para o “desafio histórico” que se colocava naquele momento. 

Meirelles ressaltou o êxito da linha traçada pelo VI Congresso em relação à classe 

operária por incorporar a experiência anterior do PCB, da luta de massas no país e das pesquisas 

marxistas. No entanto, decisivo para Meirelles era a necessidade de se considerar o 

desenvolvimento industrial e tecnológico no país, que situava a luta de classes em novo 

patamar. Como em seu primeiro artigo, Meirelles apontou a diversificação do proletariado no 

Brasil, situado em “diversos setores econômicos produtivos e improdutivos, abrangendo desde 

operários fabris ao pessoal empregado nos hotéis” (VOZ OPERÁRIA, jul.1968, p.3). Mas 

ressaltou que os grupos básicos da força de trabalho que imprimiam as características classistas 

e proletárias ao conjunto dos trabalhadores eram aqueles que trabalhavam nas empresas, em 

                                                 
122 Tome-se como outro exemplo os artigos da Voz Operária de junho de 1968, número com várias matérias 

dedicadas à questão operário-sindical. “Ensinamentos do 1º de maio”, editorial que destacava o fato simbólico de 

que “pela primeira vez depois do golpe de abril, os trabalhadores festejaram sua data em praça pública, reunindo 

milhares de pessoas, como ocorreu em São Paulo, na Guanabara e na Bahia” (VOZ OPERÁRIA, jun.1968, p.1). 

“Os trabalhadores paulistas e o primeiro de maio”; “A política salarial da ditadura”; “Algumas experiências da 

luta contra o arrôcho”, por Marcelo Iani – pseudônimo não identificado – que aborda a atuação do MIA 

(movimento intersindical antiarrocho) em São Paulo e o FIA na Guanabara (Frente intersindical antiarrocho); “A 

greve dos metalúrgicos de Minas Gerais”, por S.S - – pseudônimo não identificado – que envolveu 10 mil 

metalúrgicos de 18 empresas da Cidade Industrial (MG). Como já fora afirmado, esses artigos foram escritos num 

período, ano de 1968, em que a luta de massas no país estava em ascensão.  
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especial, nas grandes empresas. A impessoalidade das relações entre patrões e empregados nas 

grandes empresas seria um fator favorável à perspectiva revolucionária123.  

 

Nos pequenos estabelecimentos, os patrões podem exercer influência direta sobre os 

empregados, estimulando o individualismo e o isolacionismo. Nas grandes, centenas 

ou milhares de operários nem chegam a conhecer os exploradores, e tendem à maior 

solidariedade, unidade e combatividade (VOZ OPERÁRIA, jul.1968, p.3). 

 

O tema do atraso, sempre presente nos debates, artigos e documentos produzidos pelos 

intelectuais do PCB, também foi enfatizado. Na tentativa de identificar a composição 

sociocultural da classe operária, Meirelles destacou os aspectos negativos da presença no 

proletariado de trabalhadores vindos do campo: 

 

Na atualidade afluem constantemente às fileiras do proletariado homens provindos do 

campo; se isto é positivo porque aumenta o seu peso específico e alimenta o 

sentimento da aliança operário-camponesa, tem, entretanto, os aspectos negativos por 

serem estes portadores da ideologia pequeno-burguesa individualista, das aspirações 

materiais mínima [sic]. Mas é somente nas grandes empresas onde são rapidamente 

absorvidos e integrados no coletivo operário, que se nivelam ao demais, ao que se 

refere Marx (VOZ OPERÁRIA, jul.1968, p.3).  

 

A fábrica que incorporava um grande número de trabalhadores, organizados segundo 

uma complexa divisão do trabalho, seria o espaço onde se superaria o atraso cultural dos novos 

operários. Nela que o operário “descobre o valor de sua força ao acionar ou paralisar as 

máquinas, que são as vigas mestras que sustentam o sistema vigente de produção” (VOZ 

OPERÁRIA, jul.1968, p.3). Por essa afirmação, nota-se que a linha de raciocínio de autor tem 

um sentido preciso, o de captar na massa heterogênea de trabalhadores assalariados que 

despontavam no capitalismo brasileiro, aquele setor mais propício a desenvolver a 

subjetividade e a prática antagônica ao capital – daí sua preocupação em diferenciar esse setor 

daqueles provenientes de setores improdutivos (serviços) e/ou atrasados culturalmente. 

Baseando-se em Lenin, o autor afirmava que nas grandes empresas que se localizava o núcleo 

revolucionário da classe – ao menos nelas esse potencial seria maior. 

Meirelles retomou as orientações contidas na Resolução do VI Congresso do PCB para 

demonstrar onde se localizava o novo tipo de operário e de militante adequado a realizar o 

“desafio histórico”: 

 

                                                 
123 “Nos pequenos estabelecimentos, os patrões podem exercer influência direta sobre os empregados, estimulando 

o individualismo e o isolacionismo. Nas grandes, centenas ou milhares de operários nem chegam a conhecer os 

exploradores, e tendem à maior solidariedade, unidade e combatividade” (VOZ OPERÁRIA, jul.1968, p.3). 



154 

 

A resolução política assinala a necessidade de oferecer na seleção e promoção de 

quadros uma atenção especial aos militantes de origem proletária. Onde buscar este 

tipo de ativistas senão nas empresas e, em particular, nas grandes? O operário de 

grande estabelecimento se habitua a movimentar e a lidar com grandes contingentes 

humanos, condição necessária para se formar como quadro. Neste tipo de local de 

trabalho, como no complexo metalúrgico, mecânico, elétrico, da petroquímica, dos 

principais meios de transporte, etc., onde se espraia a mecanização e a automatização, 

o maior número de mão-de-obra qualificada, de nível cultural mais elevado, com 

maior tendência à unidade, à organização é, obviamente, propício a produzir 

líderes e quadros (VOZ OPERÁRIA, jul. 1968, p.3, grifos RL). 

 

Entre os operários dos setores mais avançados da produção capitalista – caso das 

fábricas que se instalavam no ABC paulista – deveria o partido atuar e ampliar sua influência. 

Meireles sugere haver correspondência entre a organização partidária e aquela das grandes 

empresas. Para o autor, o nível de organização do trabalho desenvolvido nas grandes empresas 

seria um espelho da organização partidária, posto que insere os operários num nível de 

“hierarquia e democracia, assim como numa disciplina e num coletivo que facilita naturalmente 

sua estruturação orgânica e a integração ideológica nos princípios partidários” (VOZ 

OPERÁRIA, jul. 1968, p.3). Nesse caso, o autor vislumbrou um paralelo entre a organização 

fabril e o centralismo democrático. Ao equiparar organização partidária e organização 

capitalista no seu nível mais desenvolvido, o autor tocava na questão da renovação do partido 

em sentido amplo, ainda que não colocasse esse tema como um problema. Ou seja, o avanço 

no capitalismo não colocaria em questão a própria forma interna de organização e o centralismo 

democrático como expressão mais adequada à forma partido? Essa questão voltaria, em alguma 

medida, apenas uma década depois, em um novo contexto de luta interna. 

De todo modo, análise de Meirelles aqui recapitulada é de suma importância. Porque 

seria, na linha de raciocínio do autor, na grande empresa, com relações sociais de produção 

mais avançadas, que surgiriam as condições materiais necessárias para um novo militante, 

capaz de dirigir “grandes contingentes humanos” na fábrica e fora dela. Um novo intelectual 

(especialista + dirigente), portanto, embora ele não utilizasse essa categoria. No caso específico 

das grandes empresas no Brasil no final dos anos 60, Meirelles observou que em sua maioria 

os operários e operárias eram jovens de até 20 anos, “que podem e devem ser o fator de 

renovação e atualização, o celeiro dos quadros do Partido, do movimento operário em geral” 

(VOZ OPERÁRIA, jul. 1968, p.3). 

Mas para que a tendência se convertesse em realidade, seria necessária a intervenção 

do partido, o agente capaz de operar a transformação de uma “classe em si” em “classe para si”, 

isto é, consciente de seu papel histórico e em condições de propor uma nova direção para a 

sociedade: 
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Evidentemente, estas tendências características e os traços objetivos do pessoal 

empregado nas grandes empresas só podem se tornar conscientes, isto é, o 

proletariado só pode se transformar de “classe em si” em “classe para si”, com a 

organização e a ação do Partido. Como se pode ver, existem suficientes e importantes 

razões, como estas e outras, do porquê da necessidade de se construir o Partido nas 

grandes empresas (VOZ OPERÁRIA, jul.1968, p.3). 

 

Além de identificar o setor com maior potencial para assumir a condição de núcleo 

dirigente revolucionário na classe operária, Meirelles também fez uma análise sobre o tema da 

inserção do partido junto a esta classe na história. Nota-se que o esforço intelectual do autor foi 

o de conjugar a experiência concreta vivida pelo PCB com as novas condições e possibilidades 

de ação e organização suscitadas pelo capitalismo brasileiro. A atenção e a adequada análise 

sobre o perfil do operário e das características de sua produção foi um aspecto enfatizado por 

Meirelles como decisivo para que o PCB fosse bem-sucedido em sua ação junto ao movimento 

operário e sindical em momentos anteriores de sua história, como entre 1951 e 1953. O 

detalhamento histórico fornecido é pertinente ao tema aqui abordado: 

 

Apoiados nas experiências e na mudança da orientação política sindical dos anos 

1951-1953, foi novamente levantado o partido em importantes fábricas da ‘Grande 

São Paulo’. Para alcançar este objetivo, os camaradas traçaram um plano concreto e 

detalhado. Como primeira tarefa se propuseram formar um ambiente ou estado 

psicológico nas fileiras partidárias quanto à importância, à prioridade e à premência 

da construção das organizações de base nas grandes empresas; e com esta finalidade 

foi estabelecida a emulação revolucionária. O Partido realizou um levantamento da 

estrutura econômica e da produção, das condições de trabalho e da composição da 

mão-de-obra de cada estabelecimento visado. Realizou-se um cadastramento em 

todos os órgãos dirigentes e organizações partidárias dos militantes e quadros em 

condições de serem introduzidos, ou transferidos, nos grandes estabelecimentos 

assinalados. Em seguida foram discutidas coletivamente, ou com cada um, as tarefas. 

Neste sentido, partiram da ideia de Lenin sobre o ‘revolucionário profissional’, de que 

este pode estar ou não desligado da produção, conquanto esteja atuando 

fundamentalmente em função da organização partidária” (VOZ OPERÁRIA, 

ago.1968, p. 6). 

 

É significativo o fato do autor retomar o período de 1951 a 1953, como o fizera Mauro 

Brito, pois foi naquele momento que o PCB começou a abandonar a ideia de atuação sindical 

paralela para sair do isolamento em que se encontrava após a cassação do registro do partido 

em 1947124. O autor dá destaque na experiência anterior de inserção do partido nas fábricas para 

                                                 
124 Curiosamente, a ação do PCB nesse período receberia posteriormente a crítica de autores como Moisés (1978), 

que seguiam a indicações contidas na obra de Francisco Weffort. Isso pelo fato da ação do partido ter reforçado, 

em sua visão, a estrutura sindical vigente e minado o espontaneísmo criativo dos trabalhadores paulistas – que 

poderia desembocar em outras formas de organização operária. No prefácio que escreveu para esta obra, Florestan 

Fernandes, após indicar suas reservas ao conceito de populismo, traça o perfil dessa corrente intelectual organizada 

por Weffort: “Todavia, é preciso que se note: uma coisa é reconhecer o caráter histórico de um processo, outra 

examinar a sua produção histórica. Este estudo delicado teria de ser feito fora da fábrica e do sindicato mas 
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o trabalho planejado, paciente e metódico, obra do revolucionário profissional. Recorrendo à 

experiência histórica do início dos anos 50, Meirelles menciona as práticas destinadas à 

formação de quadros e consolidação das organizações ligadas às fábricas, como a realização de 

cursos em regime de internato de três a seis dias para ativistas das empresas. 

De acordo com o relato de Meirelles, esse trabalho realizado permitiu a mobilização 

de massa dos trabalhadores nos anos 50, ainda que com os sindicatos controlados por agentes 

do Estado. Com uma conclusão decisiva para quem atuava sob uma nova ditadura, o autor 

afirma: “Assim constatou-se que [?] viável em plena ilegalidade, a construção de organizações 

partidárias nas grandes empresas” (VOZ OPERÁRIA, ago.1968, p.6). Para Meirelles, a 

influência ainda de métodos golpistas que levou à liquidação das organizações de base das 

empresas no período.  

Para o autor, a “política de organização” aprovada na Segunda Conferência Nacional 

do PCB em 1962 trouxe elementos para a construção das organizações de base de acordo com 

novos parâmetros. Houve resultados positivos, mas a “principal deficiência quanto a esta 

problemática, que precisa ser melhor pesquisada, é a de uma certa subordinação da organização 

partidária à liderança ou à ação sindical” (VOZ OPERÁRIA, ago.1968, p.6) ou certa autonomia 

das lideranças sindicais em relação aos princípios partidários. Meirelles informa que após o 

golpe de 64 houve com algum êxito iniciativas para reinserir o partido nas empresas e que o 

Comitê Central destacou quadros qualificados para esta tarefa. Mas para o trabalho realizado 

obter algum sucesso, deveria ser de “larga duração”: 

 

Ao contrário de outrora, cujas concepções e métodos vigentes levaram à rápida 

demolição das bases nos locais de trabalho, devemos trabalhar daqui em diante com 

planificações de larga duração, a fim de construir, reforçar e consolidar. O plano deve 

inserir um conjunto de objetivos e medidas para alcançar estes, com 

responsabilidades definidas por organização, órgão ou pessoa (VOZ OPERÁRIA, 

ago.1968, p.6, grifos RL). 

 

O que se percebe nesse longo artigo, é uma tentativa de síntese de experiências 

anteriores do PCB, combinada à análise teórica das condições da produção capitalista em seu 

tempo com o intuito de fornecer indicações práticas para a realização do trabalho partidário de 

                                                 
passando por eles e chegando até a problemática dos partidos (“populistas” ou propriamente operários). Essa é a 

obra de Weffort e, em sentido denso, dos que foram colaborar com ele, circunstancialmente (vide Annez Andraus 

Troyano, Estado e Sindicalismo, São Paulo, Edições Símbolo, 1978) ou de maneira permanente e institucional 

(como é o caso de José Álvaro Moisés). Busca-se uma presença ativa e ordenadora, que se manifesta de modo 

caótica e oscilante, do operário como agente histórico privilegiado na configuração da sociedade de classes” 

(FERNANDES, 1978, p.15). A história posterior mostrou que a trajetória de muitos desses intelectuais afastou-se 

por completo de qualquer preocupação teórico-política com o operário como agente histórico.  
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agitação e propaganda nas empresas125. Assim como a indicação da necessidade de formulação 

de medidas específicas para aquela importante questão.  

Esse conjunto de análises sobre a relação partido-classe operária foram feitas num 

momento em que o PCB reorganizava-se com dificuldades junto às suas principais bases 

sociais, mas também de ascensão do movimento de massas, que atingiu seu auge no ano de 

1968. Mostram também uma reflexão conjunta que se desenvolvia no interior do partido, com 

a finalidade de interpretar as novas circunstâncias em que deveria se desenvolver a ação do 

PCB na organização política da classe operária. Com a promulgação do Ato Institucional nº5 

(AI-5) e o aumento da repressão, novas medidas seriam tomadas em função de um novo 

contexto da ditadura civil-militar, de maior controle sobre todas organizações de oposição ao 

regime. 

 

 

3.2.2 Organizar a classe e construir o partido diante do avanço do fascismo 

 

 

Como resposta, em fevereiro de 1969, o Comitê Central do PCB lançou uma nova 

Resolução, que seria publicada na edição de março da Voz Operária. Seu título era “Todos 

unidos contra o AI-5 pela derrota da ditadura!”. Ele contém uma análise da nova conjuntura e 

orientação aos militantes do partido sobre as táticas a serem empregadas. A leitura sobre a 

recente medida do governo era a de que representava a extensão e complemento do golpe de 

1964, mas principalmente uma resposta à situação de crescente isolamento da ditadura diante 

das mobilizações de massa: 

 

O isolamento crescente da ditadura e a previsão de novas e mais fortes ações contra o 

regime, assim como o aguçamento das divergências no esquema de forças do governo 

ditatorial, levaram os setores mais reacionários da ditadura a procurar uma saída que 

lhes assegurasse a continuidade no poder. A vida mostrou, assim, o acerto da análise 

feita em setembro pela resolução do Comitê Central de nosso Partido (VOZ 

OPERÁRIA, 1969, p.5). 

 

                                                 
125 “No terreno da agitação e propaganda cumpre ter o máximo de espírito criador no uso dos materiais nacionais, 

para levá-los aos trabalhadores, ou de impressos próprios que ventilam problemas de seus interesses ou 

curiosidades” (MEIRELLES, ago. 1968, p.6). 
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Há um tom que se repete nos documentos da época que era o de reafirmar “o acerto da 

análise” realizada pelo partido – ainda no espírito da infalibilidade do marxismo-leninismo e 

de autoafirmação diante dos demais grupos de esquerda. O que ainda não se percebia com 

clareza, como salientado, é que apesar da crítica dirigida ao regime por várias forças políticas 

– organizações de esquerda, intelectuais, lideranças políticas desalojadas do poder –a 

articulação do grupo dirigente do Estado com o capital lhe dava respaldo para sustentar-se 

mesmo sem um amplo consenso social. A crise política poderia ser contornada pelo grupo 

dirigente do Estado. De todo modo, estava claro para a direção do PCB que a luta se realizaria 

em novas circunstâncias após o golpe dentro do golpe:  

 

O AI-5 altera sensivelmente as condições em que transcorre a luta contra a ditadura. 

Através desse novo golpe militar, os setores mais reacionários da ditadura reforçaram 

seu controle sobre o governo. [...] Houve, pois, mudança no regime ditatorial, com a 

acentuação do seu caráter reacionário. Vivemos hoje sob uma ditadura policial-militar 

fascistizante (VOZ OPERÁRIA, 1969, p.9). 

 

Segundo os autores do documento, a linha de enfrentamento deveria ser aquela traçada 

no VI Congresso, isolar e derrotar a ditadura pelo desenvolvimento da luta de massas e unidade 

de ação das forças democráticas. Mas com a ressalva de que a frente antiditatorial teria como 

sua base social principal a classe operária, o campesinato e a pequena burguesia urbana, embora 

sem descartar outros setores que se opunham ao regime. Algumas diretrizes para constituir a 

unidade e enfrentar o regime são bem especificadas, como o combate à “política econômico-

financeira, notadamente no que diz respeito à política salarial e a todas as medidas que ferem 

os interesses das massas trabalhadoras da cidade e do campo” (VOZ OPERÁRIA, 1969, p. 12). 

A ser levada em consideração na conjuntura pós-AI-5, o estreitamento das 

possibilidades de atuação legal, o que deveria ser respondido por meio de ações clandestinas, 

“subterrâneas”, que mais à frente emergiriam como manifestações de massa: 

 

Com o Ato nº5, estreitou-se muito a faixa das possibilidades de luta dentro da 

legalidade. As formas de ação clandestina ganharam maior importância. Mas isto não 

nos deve levar à utilização exclusiva de tais formas. Novas formas de luta brotarão da 

experiência das próprias massas, sendo disso exemplo a realização recente de greves 

deflagradas por cima das leis da ditadura (VOZ OPERÁRIA, 1969, p.13-14, grifos 

RL). 

 

A tarefa de inserção do PCB no mundo do trabalho e nas fábricas, e de continuidade 

com algumas tentativas mais ou menos bem sucedidas nesse sentido exigiria uma atuação 

clandestina. Documentos do PCB referentes ao ano de 1969 mostram que as diretrizes do VI 



159 

 

Congresso e as reflexões e proposições feitas pelos redatores da Voz Operária não se 

restringiram à palavra: seriam traduzidos na ação concreta. 

Um bom exemplo é o documento de vinte páginas, cujo título é uma das resoluções do 

VI Congresso, “Construir um forte e numeroso partido da classe operária”126, da “Coleção 

Atualidades”, traz ao final a data de julho de 1969127. Subdivide-se em seis partes: 1- Os 

fundamentos do desafio histórico do VI Congresso; 2- O desenvolvimento e a política do 

Partido; 3- Construir o Partido nas grandes empresas; 4- Organizar o Partido onde o proletariado 

trabalha; 5- Como construir o Partido nas empresas; 6- Missão dos órgãos intermediários do 

Partido. No documento informa-se que houve uma reunião do Ativo de construção do partido 

nas empresas em outubro de 1968 com a finalidade de responder ao “desafio histórico” proposto 

no VI Congresso. Há também a referência à Resolução do Comitê Central do PCB de fevereiro 

de 1969, a qual determinou a construção do partido nas empresas como “tarefa concreta de 

caráter permanente para as organizações estaduais e territoriais, a contar de abril do corrente 

ano”. Conforme o texto do documento, os seis pontos analisados são a síntese do que foi 

debatido pelo Ativo em outubro de 1968.  

De acordo com as diretrizes do VI Congresso, os autores do documento ressaltam que 

a revolução não pode ser entendida como resultante da ação de cúpulas. O objetivo é o de formar 

um partido como dirigente de massas, tendo a classe operária por força motriz. O fenômeno 

objetivo que confere materialidade a essa concepção é o da industrialização, que no país atingia 

a condição em que o crescimento dos bens de produção ultrapassou aos de consumo. Assim, a 

indústria era destacada como fator dinâmico da economia, embora o imperialismo e a estrutura 

arcaica da propriedade agrária permanecessem como distorções. Uma das decorrências dessa 

nova fase do desenvolvimento capitalista no país seria a pauperização e a proletarização de 

grandes massas, cuja renda poderia até se inferiorizar à da classe operária. Apontava-se a 

tendência à proletarização, portanto, de camadas sociais como o campesinato e a pequena-

burguesia. Essa leitura expressa a percepção bastante difundida entre os comunistas à época 

                                                 
126 Esse documento faz parte de um conjunto de folhetos anexados em que ficaram em poder do DOPS/SP e do 

Cenimar, de 21/6/1971, 50D-7-1729. Os folhetos anexados e mencionados são: “IV Congresso Nacional dos 

Trabalhadores na Indústria traça planos para milhões de trabalhadores”; “Construir um forte e numeroso partido 

da classe operária”; “Brasil: tortura e morte de presos políticos”; “A conferência dos partidos comunistas e 

operários”; “Minha vida de revolucionário”; “ABC do PCB”; “O mundo em revista”. Informa-se que os referidos 

documentos vinham sendo distribuídos pelo PCB aos seus militantes e aliados. Há solicitação para verificar se as 

publicações eram da responsabilidade da Seção Sindical Nacional do PCB e produzidos na gráfica do partido.  
127 Nesta última página há um informe sobre a “Coleção Atualidades”, edições SAP (Secretaria de Agitação e 

Propaganda). Materiais editados: 1-Resolução Política; 2-Estatutos do PCB; 3-Dois, três...Outros Vietnames?; 4- 

Que devemos conservar da teoria da pauperização?; 5-Problemas ideológicos; 6-Novas críticas às ideias de Regis 

Debray; 7-Construir um forte e numeroso Partido da classe operária. Preço da unidade: NCr$0,20 – o mesmo valor 

de um exemplar da Voz Operária.  
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sobre o rebaixamento das condições de vida de modo generalizado como inerente à combinação 

capitalismo econômico-ditadura política 

Mas esse desenvolvimento econômico-industrial proporcionava novas condições para 

o antagonismo de classe, à medida que se formava uma nova classe operária com condições 

para liderar a renovação política e social no país: 

 

O operariado urbano cresceu em número, concentrou-se em grandes empresas, 

aumentou sua cultura, dominou novas técnicas e especializou-se em ramos de 

indústrias novas. É constituído, em grande parte, por uma massa jovem. Reúne por 

essas razões as condições para a unidade e a organização da classe, a elevação de seu 

papel na vida econômica e política do País, assim como a renovação do partido e das 

lideranças do movimento operário, possibilitando as condições para novos passos na 

sua missão histórica (DEOPS/SP, 50D-7-1729, p.7). 

 

Nota-se na comparação com os documentos e artigos anteriormente analisados uma 

mesma linha de argumentação, que se repete reiteradamente. O documento é construído 

segundo o mesmo raciocínio visto no texto de Murilo Meirelles. Nas novas grandes empresas 

que surgiam, as condições seriam mais propícias para a percepção sobre a exploração do capital 

sobre o trabalho, para a reunião de um grande contingente de trabalhadores num mesmo espaço 

e para o desenvolvimento da consciência de classe. A tarefa do partido seria a de potencializar 

essas tendências, que não necessariamente se desenvolveriam por si mesmas – necessidade de 

uma intervenção externa, de uma “consciência vinda de fora”. Funcionar como um elemento 

catalisador. A prática da educação seria decisiva para “introduzir” na resistência operária a 

concepção partidária. É o que deveria ser feito desde o início com os militantes recém-ingressos 

no partido: 

 

A nossa primeira tarefa deve ser a de formar a consciência partidária entre os novos 

recrutas, através do trabalho ideológico e político em termos teóricos e práticos e de 

forma sistematizada. Sem isso, o número de ativistas entre os filiados será sempre 

inexpressivo. O papel da educação é decisivo nessa tarefa, porém, é preciso 

compreender como educação, não apenas os cursos, porém toda a atividade partidária, 

a vida do Partido, isto é, a luta revolucionária (DEOPS/SP, 50D-7-1729, p.14, grifos 

RL).  

 

A referência militar – “novos recrutas” – expressava na linguagem a estratégia do 

partido de incorporar militantes na fábrica e politizar o universo fabril para uma guerra de 

posição, de formar novos revolucionários profissionais. Dada a necessidade de reestruturar o 

vínculo do partido com suas bases sociais, o objetivo era preparar os novos membros para que 

passassem da condição de filiado à de ativista, isto é, assumissem funções partidárias e de 

organização no local onde atuavam – empresa, bairro, etc. Esse o princípio que deveria orientar 
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a organização de base da empresa, órgão que estabeleceria o vínculo entre o partido e a 

sociedade. De acordo com o ABC do PCB: 

 

As organizações de base são o alicerce de todo o Partido. Cada uma delas reúne três 

ou mais comunistas em cada local de trabalho ou moradia. A Assembleia da O.B. 

decide sobre o trabalho do Partido em sua área de ação e elege seu Secretário, ou 

Secretariado (direção). As OO.BB. (Organizações de Base) funcionam portanto, onde 

trabalham e vivem as massas. Por isso mesmo é que elas são o instrumento 

fundamental de ligação do Partido com as massas (PCB, 1968, p.23, grifos do autor).  

 

Construir e consolidar o partido a partir da base. Esta a concepção que se fará presente 

na elaboração posterior do PLACCONPE. “A consolidação é uma consequência da ativação da 

Base e esta deve ser motivada por uma justa aplicação dos princípios e métodos e uma racional 

divisão do trabalho” (PCB, 1969, p.17). 

Importante neste documento é o papel que estabelece para os órgãos intermediários de 

construtores do partido. Ali está presente a questão dos intelectuais e sua relação com o partido 

e a classe: 

 

No momento em que iniciamos a tentativa de construir um forte e numeroso Partido 

da classe operária, esta missão dos órgãos intermediários de nosso Partido, não só é 

parte integrante do DESAFIO HISTÓRICO como é, também, uma missão honrosa, 

que os qualifica de CONSTRUTORES DO PARTIDO (DEOPS/SP, PCB – 50D-7-

1728). 

 

Nos órgãos intermediários estariam os intelectuais do partido, construtores do partido, 

mas principalmente organizadores da classe operária e da relação desta com o partido. O 

documento chega a detalhar as tarefas dos órgãos intermediários, tais como: pesquisar sobre os 

problemas da classe operária, acompanhar as organizações de base nas empresas e valorizar os 

ativistas operários – “especialmente os líderes de massa e de projeção sindical”–, dar atenção 

ao movimento sindical, estabelecer a cooperação entre os comitês estaduais e os comitês de 

grande empresa de nível nacional, trazer o movimento operário, camponês e popular para a 

frente antiditatorial. Pelas proposições do documento “Construir um forte e numeroso Partido 

da classe operária”, os intelectuais tinham um papel e espaço de atuação bem definidos, de 

mediadores na relação partido-classe. E procuraram exercê-lo, como será exposto. Para aquela 

circunstância histórica na vida do PCB, de desagregação provocada pela iniciativa política das 

classes dominantes, esta tarefa era vital.  

Esses documentos e artigos analisados em conjunto permitem concluir que, cinco anos 

após o golpe de 1964, o PCB tinha acumulado e sistematizado um conjunto de estudos sobre o 

perfil do mundo do trabalho no Brasil e de diretrizes para reestabelecer e aprofundar seu vínculo 
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com a nova classe operária. No VI Congresso, a direção do PCB explicitou a necessidade de 

luta pela hegemonia não apenas no campo das forças de oposição ao regime militar, mas no 

próprio interior da classe operária. A questão era como concretizar esse intento. 

 

 

3.3 A constituição do PLACCONPE 

 

 

Além dos documentos já referidos, há um que se encontra nos arquivos do DEOPS/SP 

que constitui uma das melhores peças para se remontar o quebra-cabeça da política de inserção 

do PCB na classe operária, da elaboração de documentos à proposição de uma política com 

objetivos e prazos definidos. Este documento refere-se à fundação do PLACCONPE (Plano de 

Construção e Consolidação do Partido nas Empresas) e estabelece um roteiro para sua 

elaboração128. Está a datado como fevereiro de 1970 e não identifica seus autores. Afirma-se 

como homenagem ao centenário de Lenin129. Dada a importância da questão, sua elaboração 

provavelmente foi realizada por órgão ligado ao Comitê Central. Seu conteúdo revela-se como 

síntese dos documentos e artigos publicados pelo PCB e projeta tarefas específicas para os dois 

anos seguintes. A função do roteiro é a de orientar a ação do partido num raio que se estende 

dos comitês estaduais aos organismos intermediários e demais níveis de instância partidária. 

 

O processo de preparação do PLACCONPE inicia nos Comitês Estaduais, Territoriais 

e das Grandes Empresas, subordinados ao C.C. – com a discussão deste roteiro de 

preparação do PLACCONPE – onde estão definidos e aprovados um objetivos [sic], 

as diretrizes, os prazos, os planos, o plano de medidas e metodologia de trabalho. Esta 

discussão prossegue e se repete em todos os órgãos intermediários de qualquer nível 

da estrutura partidária”.(DEOPS/SP, PCB-30C-1-20.077). 
 

A ideia geral contida no roteiro é a de criar as bases que serviriam para a derrotar a 

ditadura e abrir caminho à revolução brasileira – ainda entendida como liquidação do domínio 

imperialista e do monopólio da terra, mas também como resultado da ação de massas:  

 

A construção do Partido nas empresas, particularmente, nas grandes empresas 

fundamentais e decisivas para as lutas de classe operária e do povo, importa em criar 

                                                 
128 Conferir Anexo A. 
129 Seu título, conforme transcrição do documento: “Roteiro para a preparação e elaboração do: 

PLANO DE CONSTRUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PARTIDO NAS EMPRÊSAS (PLACCONPE) Em 

homenagem ao centenário de LÊNIN” (DEOPS/SP, PCB-30C-1-20.077). 
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as bases para a realização da revolução brasileira. Isto é, derrotar a atual ditadura e 

seu regime, como abrir caminho para um processo de novas lutas, que levem à 

liquidação dos obstáculos ao desenvolvimento nacional [:] a dominação imperialista 

e o monopólio da terra em mãos dos latifundiários. Importa em alicerçar as bases na 

classe operária, que prossiguirá [sic] à luta até a conquista do socialismo no Brasil 

(DEOPS/SP, PCB - 30C-1-20.077). 

 

A ideia geral portanto era a de preparar o proletariado para a fase da revolução 

nacional-democrática, em acordo com a concepção geral dos documentos anteriores ao golpe 

de 1964 – Declaração de Março de 58 e Resolução do V Congresso de 1960. A constatação 

das mudanças ocorridas no processo produtivo e no perfil da classe operária não incidiam em 

mudanças na concepção estratégica geral do partido, como, por exemplo, a proposição da 

atualidade da revolução socialista – ideia presente em algumas das tendências de esquerda do 

Brasil no início dos anos 70.  Outro aspecto a ser observado e indagado diz respeito à dimensão 

de grande empresa, que não foi definida com precisão no roteiro do Placconpe. Como parâmetro 

aproximado, pode-se recordar que Humphrey (1979) considerou em sua pesquisa como grande 

empresa aquela em que trabalhassem ao menos 500 operários. É provável que os dirigentes do 

PCB considerassem um número igual ou próximo a esse na definição de grande empresa.  

Ainda que sem limites precisos, seria a grande empresa, portanto, o lócus principal da 

ação do partido junto à classe operária, papel a ser desempenhado pela organização de base.  

Na proposição dos autores do documento, a ênfase nas organizações de base nas empresas viria 

como corretivo ao golpismo, o qual prescinde da ação de massas. Elas seriam o ponto de 

sustentação na classe às ações no plano da luta de classes em geral. Esse o meio proposto de 

aplicação das diretrizes do VI Congresso do PCB e de materialização da concepção leninista de 

partido para aquela conjuntura. : 

 

O VIo Congresso do nosso Partido, ao colocar o desafio histórico pela construção de 

um forte e numeroso Partido da classe operária, aceitou com todas as consequências, 

a concepção Leninista do Partido – Como Estado Maior do Proletariado – e apontou 

a necessidade de combatermos os desvios que se manifestam em nossas fileiras, no 

processo da luta ideológica, revelando tendências pequeno-burguêsas, como o 

golpismo, e, inclusive, a subestimação pela Organização de Base, particularmente, nas 

emprêsas. E concitou-nos a estimular e reforçar tudo o que conduz o Partido a se 

firmar como partido de ação política dirigente das massas, inteiramente ligado à vida 

da classe operária e do povo (DEOPS/SP, 30C-1-20.077). 

 

As grandes empresas deveriam portanto estar ser o ponto nodal da consolidação do 

partido nas grandes empresas segundo o roteiro. Mas o Placconpe não deveria se restringir a 

elas, pois sua aplicação seria mais ampla, ou seja, a todo âmbito dos trabalhadores assalariados, 
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divididos em grupos A,B,C e D, e não apenas no proletariado fabril. Assim, de acordo com o 

objetivo traçado no roteiro: 

 

1.1 Construir e consolidar o Partido entre os trabalhadores assalariados; 

A – nas massas das emprêsas industriais, fundamentalmente nas grandes; 

B – nas emprêsas de transporte, comunicação, e nos grandes empórios comerciais; 

C – nas emprêsas agro-industriais e agro-pecuárias, como entre assalariados e 

semiassalariados agrícolas, fundamentalmente nas concentrações; 

D – nos serviços públicos, nas universidades e escolas técnico-profissionais, incluindo 

professores e estudantes, fundamentalmente (DEOPS/SP, 30C-1-20.077). 

 

 

Essa passagem sugere que se trabalhava com uma concepção ampla de proletariado, 

como tentativa de abarcar a diversidade regional e econômica do mundo do trabalho no 

Brasil.130 A ideia geral de estratificação do proletariado vista nos artigos de Murilo Meirelles 

ganhava agora uma subdivisão definida, tendo em vista a necessidade de classificar as 

diferenças no interior da classe para orientar a ação. Mas havia a advertência de que se deveria 

concentrar a construção e consolidação do partido “nas grandes empresas fundamentais e 

decisivas para as lutas da classe operária e do povo”. A concepção de planificação, uma das 

marcas da ação do PCB ao longo de sua história, se faz presente de várias maneiras, como no 

estabelecimento de prazos para a execução do plano, o qual se subdividiria em fases de 

preparação e execução: 

 

3.1. O prazo é de dois anos, dividido em dois períodos, o de preparação e o de 

execução. 

O período de preparação é de seis mêses – inicia a 1o de maio e termina a 31 de outubro 

de 1970. 

O período de execução é de um ano e meio – inicia a 1o de novembro de 1970 e 

termina a 30 de abril de 1972. O período da execução será dividido em três fases: – 

de seis meses cada uma – para efeito de controle global em todo território nacional 

(DEOPS/SP, 30C-1-20.077). 

 

 

Um dos dados que reforçam a hipótese de ser este um roteiro que realmente definiu a 

prática do PCB em prol do Placconpe é a publicação no número de abril de 1972 da Voz 

Operária da matéria “Dados e ensinamentos sobre a construção do Partido” (Voz, abr.,1972), 

com dados sobre a execução da primeira fase do Placconpe – conforme será abordado. 

                                                 
130 Fica a pergunta se esta não seria uma concepção de proletariado que acompanharia as diretrizes vindas da URSS 

sobre o que deveria ser considerado como classe operária, se apenas aquela restrita ao universo da fábrica ou não. 
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Exatamente de acordo com o prazo estipulado no roteiro. Algumas passagens contidas na 

matéria da Voz Operária são praticamente idênticas à do roteiro131 

Após o estabelecimento dos prazos, seguem as orientações para “recrutamento” de 

trabalhadores nos quatro grupos de empresas indicados (A, B, C e D), estruturação das 

organizações de base, participação dos militantes em organizações de massa, atividades de 

solidariedade e defesa do internacionalismo proletário. Nota-se a preocupação em estimular 

medidas que garantissem a vitalidade das organizações de base. Estas seriam o polo de 

irradiação do partido e seu sustentáculo político e material132. Num momento em que a atividade 

clandestina ganhava importância, as organizações de base contribuiriam para disseminar a visão 

da direção partidária em todo o país e nos núcleos organizados da vida popular, o que implicava 

na distribuição e venda do órgão central do PCB em todas as OO.BB: “4.6. Organizar e 

planificar o trabalho de agitação e propaganda na Organização de Base, a começar pela 

distribuição e vendagem da V.O. [Voz Operária] e em todos os órgãos intermediários” 

(DEOPS/SP, PCB-30C-1-20.077).  

A ação projetada pelo roteiro corresponderia a um movimento de “descida” e depois 

“subida”, conforme seus próprios termos, em que a orientação iria da direção do partido às 

organizações de base, onde seriam realizadas as atividades fundamentais de difusão da política 

do partido, e destas retornariam aos organismos intermediários e ao Comitê Central: 

 

5.3. Nesse processo que chamamos de descida de preparação do Placconpe, deve ser 

realizado um balanço da vida e da atividade orgânica [,] política e ideológica, de cada 

organização, levantando-se seus efetivos numéricos. 

É a luz desse balanço e das medidas anteriores, acima referidas, com a base neste 

Roteiro, que a preparação do Placconpe se completa para inverter a direção do 

processo, a subida da preparação do Placconpe, isto é, da Organização de Base para 

os órgãos intermediários e o Comitê Central. 

5.4. Na Organização de Base, o plano de medidas, se concretisa [sic], expressando a 

quantidade e a qualidade de cada uma, tendo em vista, o fundamental e a capacidade 

para realisar [sic]. Selecionado o que fazer, o outro passo será definir onde, como, 

quem e quando fazer. (DEOPS/SP, PCB-30C-1-20.077). 

                                                 
131 A seguinte passagem do roteiro, “I – Reduzir o objetivo proposto às possibilidades reais de cada organização 

partidária para trabalhar e conseguir dentro dos prazos previstos, as quotas de quantidade e qualidade planificadas. 

II – Concentrar a construção e a consolidação do Partido, sem perder a visão de conjunto da estrutura partidária 

nem as forças fundamentais da estratégia revolucionária: a – nas grandes empresas fundamentais e decisivas para 

as lutas da classe operária e do povo; b – no fortalecimento da organização partidária e naquelas fundamentais; c 

– na delimitação e definição concretas de: 1 – área, empresa, categoria profissional e qualidade do recrutado 

(operário, líder de massa, jovem, técnico, etc...)”, é reproduzida integralmente na edição de abril de 1972 da Voz 

Operária. 
132 “4.5. Organizar o trabalho de finanças na Organização de base e concentrar no Mês Nacional de Finanças 

(outubro). Adotar no C.C. e em todos os órgãos intermediários uma política correta de destinação de recursos 

financeiros para a construção e consolidação do Partido nas empresas, tendo em vista a política de concentração”. 

(DEOPS/SP, PCB, 30C-1-20.077). Conforme constata-se nas edições da Voz Operária do ano de 1970, outubro 

efetivamente correspondia ao Mês Nacional de Finanças do PCB. 
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Neste ir e vir, em que o centralismo democrático ganharia expressão, que o partido se 

revitalizaria e consolidaria sua relação com a classe que buscava representar. Há semelhança 

das práticas estabelecidas no roteiro do Plano com experiências anteriores do PCB, conforme 

descrito nos artigos de Mauro Brito e Murilo Meirelles. 

Os artigos posteriores a fevereiro de 1970 publicados na Voz Operária irão seguir a 

linha do roteiro do Placconpe. É o caso do número de abril de 1970, dedicado ao centenário de 

Lênin. Seu editorial intitula-se “Lênin, o Partido e as Massas”. Nele está uma análise da 

importância do partido político na formulação teórica e política de Lênin, destacando que “uma 

das mais valiosas e decisivas contribuições de Lênin ao marxismo foi sua doutrina sobre o 

partido proletário de novo tipo”. (VOZ OPERÁRIA, abr.1970, p.1). A argumentação do 

editorial apresenta a concepção leninista de partido como o elemento universal na formação dos 

partidos comunistas após a Revolução de Outubro a ser aplicado de acordo com as 

“peculiaridades concretas históricas e nacionais do desenvolvimento de cada país” (VOZ 

OPERÁRIA, abr.1970, p.1). Para a conjuntura política de 1970, o legado de Lênin era retomado 

como elemento de polêmica com a opção pela luta armada, dado o distanciamento das massas 

acarretado por essa escolha. O partido deveria, portanto, fortalecer seus vínculos com o 

proletariado e as massas em geral: 

 

As comemorações do centenário de Lênin estendem-se até o fim do ano. Ao realizá-

las, devemos ter em mente a orientação traçada a propósito pelo Comitê Central. Êle 

indicou, como um dos principais temas de estudo e debate, o ensinamento de Lênin 

sôbre o papel do partido marxista. E destacou que a melhor homenagem à memória 

de Lênin consiste em ampliarmos e fortalecermos as fileiras do nosso Partido, 

principalmente nas grandes empresas (sic), e intensificarmos sua atividade política 

junto às massas, para a derrota da ditadura e a vitória de nosso povo na luta pela 

democracia, o progresso, a emancipação nacional e o socialismo (VOZ OPERÁRIA, 

abr.1970, p.1, grifos RL). 

 

Tem-se nesse caso a justificativa teórica para a política de enfrentamento da ditadura 

militar, com destaque para a inserção nas grandes empresas. A linguagem utilizada já é a do 

Placconpe. O artigo de Luiz Carlos Prestes, “Lênin e o internacionalismo proletário”, publicado 

sem uso de pseudônimo, seguiu a mesma orientação: 

 

Vivemos dias difíceis, de insegurança e intranqüilidade. Enfrentamos a escalada 

ditatorial que ainda não pode ser contida. Mas acumulamos forças. A construção do 

Partido na classe operária – desafio histórico colocado pelo VI Congresso do Partido 

– não é uma tarefa estritamente de organização apenas, é inseparável da luta pela 

elevação do nível político e ideológico de todos os seus membros (VOZ OPERÁRIA, 

abr.1970, p.5). 
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Construção do partido na classe operária e elevação do nível político-ideológico dos 

militantes – o tema dos intelectuais e da educação. Era a tentativa de se traduzir Lenin para o 

contexto da luta de classe no Brasil, que tinha em Prestes um de seus representantes mais 

expressivos no âmbito do Comitê Central. As linhas teórico-políticas em relação à classe 

operária e como organizá-la sob forte repressão já estavam traçadas. Faltava executar o plano e 

ampliá-lo em escala nacional, como ocorreu133.   

Mas se no período anterior ao golpe de 1964 parte da direção do PCB acreditou que a 

disputa pela hegemonia já se situava em sua fase estatal, de disputa pelo poder do Estado, agora 

era diferente. O Placconpe, ao menos na sua formulação, era o reconhecimento de que se 

recolocava a disputa pela hegemonia no campo da sociedade civil, nas instituições diretamente 

ligadas ao mundo do trabalho, da produção, da fábrica, do proletariado. Devia-se partir do 

reconhecimento da derrota anterior.  

Se realizado com êxito, o Placconpe poderia representar um embrião de contra-poder 

e situar o PCB em condições favoráveis para liderar a derrota da ditadura civil-militar. Este é 

um ponto chave para se entender a sua importância para a sobrevivência do partido diante do 

avanço do regime. No modo como foi concebido, o Placconpe é um dos melhores exemplos da 

prática de trabalho ilegal do PCB diante do contexto de vigência do AI-5, quando as forças 

vinculadas à ditadura civil-militar praticamente varreram as esquerdas e a oposição do espaços 

e instituições públicas. 

A luta pela realização do Placconpe, no entanto, não foi tarefa simples. Foi travada 

cotidianamente. Envolveu um trabalho paciente pela conquista de novos militantes e uma luta 

árdua diante das trincheiras construídas por uma articulação político-econômica, entre Estado 

e capital que, se repensada a tese do PCB à época, eram a melhor expressão da fascistização. 

Pelo ângulo do historiador situado em momento posterior àquele, fica a constatação de que os 

rumos da revolução ditatorial-capitalista foram profundamente influenciados por aquela luta 

cotidiana. No plano subterrâneo em que ocorria a luta de classes, definia-se também a 

correlação de forças em âmbito nacional. 

 

 

                                                 
133 Como exemplo, no número de julho de 1971 da Voz Operária publicou-se a resolução interna do PCB, a qual 

determinou oito tarefas a serem desempenhadas naquele momento. Com relação à questão operária e sindical, o 

terceiro parágrafo mencionou a necessidade de impulsionar a luta sindical diante da política salarial da ditadura – 

esta uma indicação contínua da direção naqueles anos. Já o sétimo parágrafo é explícito a respeito do 

PLACCONPE: “Neste momento é necessário levar à prática o Plano de Construção e Consolidação do Partido nas 

Empresas” (VOZ OPERÁRIA, jul. 1971, p. 8). 
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3.4 O PLACCONPE em ato: a ação na Volkswagen como um caso exemplar 

 

 

O Placconpe, conforme seu roteiro de elaboração de fevereiro de 1970, deveria ter 

início em 1º de maio daquele ano. Mas onde poderia ser aplicado, diante das dificuldades 

impostas pelos agentes de coerção do Estado em importantes cidades do país, como na cidade 

do Rio de Janeiro, onde o PCB estava presente desde a década de 1920?134 A ação na 

Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP) foi um exemplo concreto de aplicação desse 

plano e, provavelmente, o mais representativo da intenção de organização da classe operária a 

partir da inserção direta do partido nas fábricas durante a ditadura civil-militar.  Diante da 

ausência de uma análise específica e dedicada exclusivamente a este tema, optou-se nesse 

trabalho pela tentativa de reconstituição histórica do Placconpe, em particular da experiência 

ocorrida na Volkswagen, por meio de fontes diversas: Arquivo Público do Estado de São Paulo, 

documentos do PCB e entrevistas de militantes.  

 

 

3.4.1 O olhar da repressão 

 

 

A documentação dos serviços secretos do Estado disponível para consulta constitui, 

pelo ângulo do poder estatal e de seus agentes, a confirmação desta experiência de inserção do 

PCB nas fábricas como concretização de uma diretriz política. Conforme os dados disponíveis 

nos Dossiês do DEOPS/SP, nas pastas das famílias 30 e 50, os agentes dos aparelhos de 

                                                 
134 Sobre as dificuldades junto à classe operária, o depoimento de Marly Vianna, que atuava no Rio de Janeiro pelo 

PCB no final dos anos 60, é bastante significativo: “MV-Dava assistência ao movimento operário no Rio de 

Janeiro. General Eletric e duas fábricas metalúrgicas. Metal Leve, acho. Me lembro bem da General Eletric porque 

diziam que lá nós tínhamos uma base de 40 operários. Eu queria conhecer a base e marcamos um encontro no 

Jardim do Méier. Apareceram dois, que eram praticamente toda a base. Um deles estava tuberculoso e bastante 

doente. O que o partido inflava [sobre essa questão]. Provavelmente eram outras pessoas que votavam com a gente. 

Nunca conseguimos reunir mais do que duas pessoas. E constavam lá que eram 40 militantes na General Eletric. 

RL-Teve notícias do Placconpe? MV-Não. Agora, desde que o partido existe, ele menciona em todos os seus 

documentos a importância de se consolidar na classe operária. Isso, a meu ver, foi muito perdido na época do 

Jango. Porque com o PTB, a nossa influência no PTB e no movimento sindical, ficou muito misturado - partido, 

Jango, PTB. Mas construir base operária mesmo, eu fui a algumas e eram muito poucas. Muito pequeno, diluído, 

pessoal difícil de reunir. Aqui no Rio não foi implementado nada de Placconpe. Estou falando de 67, 68. Depois, 

não posso dizer mais. Mas o recrutamento era difícil.[...] Após o AI-5 a situação piorou ainda mais” (VIANNA, 

2013).  
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repressão do Estado acompanharam com atenção as atividades do PCB na Volkswagen. 

Aspecto que chama a atenção foi articulação que houve entre os aparelhos de repressão do 

Estado e a segurança da empresa, entre fábrica e poder político. No inquérito sobre a prisão de 

Amauri Danhone, de 07/08/1972, há menção específica a esse fato135. O diretor do Dops, 

Luciano Oliveira afirmou que: “Tínhamos conhecimento de que as indústrias automobilísticas 

seriam visadas, entre elas, a Wolkswagen [sic], o que inclusive motivou um entrosamento entre 

esta direção e elementos de segurança da citada empresa” (30C-1-22488). Relatórios difundidos 

a partir do Dops/SP e do Cenimar comprovam o acompanhamento feito por estes órgãos sobre 

a ação do PCB. Eles ilustram um processo levado a cabo pelos aparelhos de repressão que foi 

do levantamento de indícios e dados incertos até o desmantelamento de uma organização de 

base no ano de 1972.  

Em relatório de 30/06/1970, pasta 50D-7-1672, informação 344, dois anos antes da 

prisão de Amauri Danhone, são feitas quatros afirmações sobre o trabalho do partido na 

empresa, possivelmente para averiguação: 1) a seção de São Paulo do PCB havia constituído 

uma sólida organização de base na Volkswagen; 2) esta base contaria com cerca de 270 

militantes, que fariam circular um jornal interno com tiragem de 1.200 exemplares; 3) este 

jornal havia superado a concorrência dos demais grupos de esquerda que atuavam na fábrica; 

4) circulavam por via dos militantes do PCB cerca de 150 exemplares do jornal Fato Novo na 

empresa.  

Essas informações não foram confirmadas de imediato. Na pasta 50D-7-1673, de 

24/8/1970, encontra-se a resposta à informação 344, do delegado assistente responsável pelo 

serviço de informações da Seccional da Região do ABCD/SP136, Firmino Pacheco Netto. O 

delegado informou que não havia evidência a respeito das informações passadas, apenas que 

esporadicamente “são encontrados nos mictórios, panfletos de caráter subversivo, num máximo 

de 10 (dez) unidades, não sendo porém, de circulação interna” (50D-7-1673). Na resposta 

também se faz menção ao jornal Fato Novo, vendido normalmente nas bancas de jornal da 

capital. Assim, as suspeitas ainda não haviam sido convertidas em certeza. 

Pouco mais de um mês após essa resposta, outro relatório, do Cenimar/DOPS/SP e 

carimbado com a data de 22/10/1970, contém fotocópia do panfleto “A Volkswagen do Brasil 

vista por seus operários”, cujo conteúdo era o de denúncia das condições de trabalho na 

                                                 
135 Aqui a referência é ao documento anexo ao Alvará de Soltura de Amauri Danhone, de 02 de outubro de 1975, 

que contém Relatório sobre os 22 indiciados, direta e indiretamente, pela ação do PCB na Volkswagen. 

(DEOPS/SP – Protocolo 4241/Livro 8/Fl.4 – 6/10/1975). Consulta também aos Dossiês nas pastas 30C-1-22487 e 

30C-1-22515.   
136 Referência às cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema.  
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empresa. Ainda no mesmo ano, no relatório de 4/11/1970, informa-se que diante do “perfeito 

trabalho partidário” (50D-7-1671) da organização de base que atuava na empresa, o Comitê 

Central do PCB deliberou, por experiência, imprimir na gráfica do partido o jornal daquela 

organização de base. Esses documentos indicam que no final de 1970 os serviços de inteligência 

do Estado já haviam constatado a presença do PCB na fábrica da Volkswagen em São Bernardo 

do Campo, embora não se possa concluir que tivessem dados precisos sobre o número de 

militantes que ali atuavam e quem eram.  

Mas em 21/7/1971 já circulava entre os órgãos de repressão do Estado o documento 

“Como construir o partido nas grandes empresas”, assinado como Itagiba Brasil e que fazia um 

balanço sobre uma experiência do partido numa grande empresa (DEOPS, 50D-7-1714). O 

relatório mencionou a existência de 32 militantes do PCB na fábrica da Volkswagen em São 

Bernardo do Campo. Por meio deste documento, que será analisado posteriormente, os agentes 

dos aparelhos de repressão já dispunham naquele momento de documentos que confirmavam 

um trabalho, por parte do PCB, de recrutamento e organização de militantes em andamento. O 

desfecho desse acompanhamento, pelo que indicam os dados dos arquivos, ocorreu entre agosto 

e setembro de 1972, de acordo com relatório apresentado pelo Bel. Affonso Celso de Lima 

Acra, delegado do Dops, de 12 de setembro de 1972: 

 

Em obediência ao despacho de fls. em que V.Sa. solicita informes sobre a ação deste 

Departamento contra o P.C.B. (Partido Comunista Brasileiro) e consequentemente as 

ramificações junto ao setôr sindical, temos a expender as considerações abaixo: 
Após acuradas e exaustivas investigações, logrou exito o completo esfacelamento da 

celula do Partido que tinha como base a “Volkswagen do Brasil”, no Municipio de 

São Bernardo do Campo, neste Estado.  

Dentre os indivíduos detidos, encontra-se “AMAURI DANHONE”, funcionário 

qualificado daquela Empresa e candidato a vereador, naquele Municipio, pelo 

M.D.B., nas eleições que se aproximam. 

Por outro lado, já no setor sindical, em que pese a constante fiscalização em meio as 

reuniões periódicas que se realizam, é notória a presença de novos lideres, sendo 

entretanto objeto de levantamentos (DEOPS/SP, 30C-1-22496).  

 

Pelo fato de haver células independentes e sem contato entre si do PCB na 

Volkswagen, não se pode deduzir com certeza que o desmantelamento foi completo naquele 

ano de 1972, como afirmou o delegado. A resistência na Volkswagen continuou após aquele 

ano. Segundo Humphrey (1979, p.84): “Escusado reafirmar a importância das horas extras para 

a indústria em períodos de expansão; basta lembrar um fato: quando os ferramenteiros da 

Volkswagen se recusaram em outubro de 1973 a fazer horas extras, consta que a produção caiu 

em mais de 40%”. Não se constatou nessa pesquisa se houve ou não participação do PCB neste 

ato de resistência, mas ele mostra que a articulação entre Estado e fábrica para o controle da 
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força de trabalho não conseguiria conter por completo a ação dos operários contra as condições 

de trabalho que lhe eram impostas. Além de sugerir que a politização da fábrica buscada pelos 

militantes do PCB dera resultados, ainda que eles não estivessem na direção daquele ato.  

 

 

3.4.2 Os realizadores 

 

 

Como visto, os relatórios do Dops constituem um dado histórico importante tanto para 

comprovar a ação comunista naquela fábrica como a repressão estatal que nela houve. 

Conforme o depoimento de João Guilherme Vargas Netto, um dos dirigentes do PCB em São 

Paulo à época: 

 

O Placconpe teve avanços fabulosos enquanto durou, porque nós chegamos a ter 

grandes organizações em grandes empresas fabris. Quando a Voz Operária publicou 

que nós tínhamos constituído na maior empresa fabril do Brasil uma base de 

trabalhadores forte, no dia seguinte a repressão na Volkswagen arrombou todos os 

armarinhos dos trabalhadores. Onde tivesse a Voz Operária aquele trabalhador era 

preso. Com isso, desmontou-se a presença do Partido não apenas na Volkswagen 

como em várias outras empresas. É o chamado “processo de 72” (VARGAS NETTO, 

2012). 

 

Os relatórios produzidos pelos agentes dos aparelhos de repressão não são suficientes, 

todavia, para se entender a complexidade da ação política ali desenvolvida, o que exige a análise 

de outros documentos – do Estado e do PCB – e depoimentos. 

Sobre o que vem sendo tratado, uma questão deve ser abordada: qual a importância da 

Volkswagen à época? Matéria da revista Veja, publicada em 30 de dezembro de 1970, sobre 

um incêndio que ocorreu na fábrica da Volkswagen localizada na via Anchieta, informou que 

a empresa produzia 56% do total de automóveis no Brasil. Tinha cerca de 24 mil funcionários. 

Esse episódio provocou a vinda ao Brasil de Kurt Lotz, presidente da Organização Internacional 

da Volkswagen. Ainda segundo a matéria, aquela fábrica produzia mais de 1100 veículos por 

dia. Chegaria no ano de 1970 a um total de um milhão de veículos produzidos no país. A Ford 

Willys produzia no máximo 250 unidades do veículo Corcel por dia. (VEJA, 1970, p.40-41). 

Uma matéria da Voz Operária de novembro de 1973 informava que em 1971 a Volkswagen 

tinha 27.148 funcionários e 28.045 em 1972. Em segundo lugar em número de funcionários 

vinha a General Motors, com 15.114 e 18.071, respectivamente em 1971 e 1972 (VOZ 
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OPERÁRIA, nov.1973, p.3). Os salários dos trabalhadores da Volkswagen eram em média 

superiores aos de outras empresas. Segundo Humphrey (1979, p.95): “em 1973 o salário médio 

na Volkswagen ultrapassava de 75% a média para as indústrias metalúrgicas como um todo na 

Grande São Paulo”.  

Ainda que sujeitos a uma verificação mais precisa, esses dados fornecem uma ideia 

aproximada do peso econômico que tinha a Volkswagen no país. Tratava-se, portanto, de uma 

das principais representantes do setor automobilístico no Brasil e que agregava um grande 

contingente de operários metalúrgicos oriundos de várias partes do país.  

Para as organizações de esquerda, além de representar a capacidade produtiva da 

empresa capitalista no Brasil, também era símbolo das condições de exploração sobre a força 

de trabalho, do poder imperialista e da “modernização” sob o “milagre” e de suas 

consequências137. Retomando-se a perspectiva dos intérpretes do PCB sobre a via prussiana, a 

ação da empresa transnacional alemã no país com o apoio do Estado seria a melhor expressão 

do “caminho prussiano” seguido pelo Brasil na década de 1970. Era sua versão modernizada. 

A realização do PLACCONPE naquela fábrica contou com a participação de militantes 

operários e dirigentes do PCB em atividades diversas, como educação de quadros, atividades 

de denúncia, estruturação de organizações de base e disputa sindical. 

De acordo com depoimento dado ao pesquisador Edmilson Costa por Lúcio Bellentani, 

militante do PCB em São Bernardo do Campo nos anos 1960 e 1970, foi a experiência 

desenvolvida na Volkswagen que serviu de base para a formulação do Placconpe: 

 

Entrei para a Volks em 1964 e lá já havia alguns companheiros comunistas, mas não 

existia um trabalho organizado. Mas fomos discutindo e construindo um trabalho mais 

efetivo, procurando inserir o Partido na classe operária. Nosso trabalho foi crescendo 

e terminou servindo de exemplo para que o próprio Partido elaborasse uma linha 

política, sintetizada no Plano de Construção do Partido nas Grandes Empresas 

(Placconpe). Ou seja, com o trabalho que desenvolvíamos na fábrica, o Partido dava 

uma resposta concreta a todas as outras forças do acerto da linha política de concentrar 

o trabalho na classe operária, apesar das imensas dificuldades (BELLENTANI apud 

COSTA, 1997, p. 192). 

 

                                                 
137 Veja-se como exemplo uma matéria do jornal Unidade Operária, nº20, dez.1970, do grupo MR-8 (Movimento 

Revolucionário 8 de Outubro). Ela relaciona o incêndio às condições em que se desenvolvia a exploração do 

trabalho: “Volks: a sêde de lucros é a morte dos operários. O incêndio da fábrica I da Volkswagen, em São 

Bernardo, é o mais dramático exemplo das péssimas condições de trabalho e segurança que são impostas aos 

operários pelos grandes capitalistas. [...] o certo é que o incêndio começou e teve condições de crescer rapidamente 

graças ao absoluto descaso que a Volkswagen tem pelas condições de trabalho – inclusive a segurança de trabalho 

– dos operários de sua fábrica. Na Volkswagen – cujas prensas já mataram mais de 20 pessoas desde que 

começaram a produzir – o perigo é rotina do trabalho: são óculos que estilhaçam no rosto dos operários por serem 

feitos de material inferior; é a armazenagem mal feita de matérias-primas que provocam desabamentos; é o 

ambulatório que quer pôr todo mundo para trabalhar, e não curar as doenças, é a água que não presta, etc” 

(UNIDADE OPERÁRIA, dez.1970, p.2). 
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Além do depoimento de Lúcio Bellentani, uma das fontes para a pesquisa do tema é o 

processo de acusação contra Amauri Danhone, um dos militantes que atuaram na base da 

Volkswagen e que foi preso em agosto de 1972. Conforme os dados obtidos neste processo de 

acusação, além de Lucio Bellentani, outros três integrantes do PCB tiveram participação 

decisiva para a inserção do partido na fábrica no final dos anos 1960: Hilário Gonçalves Pinha, 

Jano Ribeiro e José Panequi.  

Hilário Pinha era um dos dirigentes do Comitê Estadual de São Paulo e o início da sua 

trajetória no partido esteve ligada às lutas sociais no campo. Atuou como militante do PCB na 

revolta dos posseiros de Porecatu no final dos aos 1940, no Paraná, e após ser condenado a nove 

anos de prisão, refugiou-se no Estado de São Paulo, onde participou da organização de 

sindicatos rurais (PRIORI et al, 2012). Hilário Pinha transferiu-se para a região do ABCD (SP) 

– provavelmente no ano de 1967 – por ordem da direção do partido para prestar assistência aos 

militantes daquela região. Jano Ribeiro era dirigente do Comitê Municipal de São Bernardo do 

Campo, assim como José Panequi. O último era operador de máquinas e trabalhava na 

Volkswagen. Lucio Bellentani trabalhava na Volkswagen desde 1964 como ferramenteiro e foi 

um dos militantes mais ativos pela organização do PCB naquela empresa após o golpe de 1964.  

De acordo com o processo contra o PCB na Volkswagen, no ano de 1967, Bellentani 

já era muito atuante no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Foi por essa época que 

estabeleceu contatos com Jano Ribeiro e, posteriormente, José Panequi e Hilário Pinha. Essa 

rede de contatos foi decisiva para que se estreitassem as relações entre a direção do PCB e os 

militantes do partido na Volkswagen, o que culminaria com a consolidação de uma organização 

de base (OB) do partido na empresa: 

 

Em companhia de HEIRICH [sic] PLAGGE, vulgo “Conrado” [Lúcio Bellentani] 

esteve algumas vezes na casa de HILÁRIO GONÇALVES PINHA, vulgo “Nilo-

Norberto”, e num sitio de sua propriedade situado nas proximidades do município de 

Arujá, neste Estado. Depois de um esforço todo especial de HILÁRIO GONÇALVES 

PINHA, vulgo “Nilo-Norberto” o PCB formou a base da Volkswagen e começou a 

arrecadar dinheiro para o partido. A base da Volkswagen era composta por elementos 

que trabalhavam no interior dessa firma, sendo [Lúcio Bellentani] o coordenador da 

mesma, razão pela qual mantinha contatos em nível de direção com JANO RIBEIRO, 

vulgo “Carlos” e HILÁRIO GONÇALVES PINHA, vulgo “Nilo-Norberto”, para 

receber informes e fornecer dados sobre os trabalhos subversivos realizados na região 

do ABCD. Distribuia exemplares do jornal “Voz Operária” aos elementos que eram 

da base da Volkswagen (DEOPS/SP – Protocolo 4241/Livro 8-Fl.12). 

 

Com a elaboração de um plano específico por parte da direção do PCB para a 

reinserção do partido nas empresas em escala nacional, a ação que vinha se desenvolvendo na 

Volkswagen ganhou novo impulso e atenção específica do Comitê Central e do Comitê 
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Estadual de São Paulo – este ainda sob o impacto do racha interno e da saída de vários militantes 

que acompanharam Carlos Marighella138.  

Assim, no segundo semestre de 1970, houve uma reunião na cidade de Praia Grande 

(SP) com a finalidade de escolher os que iriam dirigir a base da Volkswagen. Segundo o 

relatório, estiveram presentes nessa reunião Anita Prestes, responsável pelo setor de educação 

do Comitê Estadual de São Paulo, e como assistente político Carlos Niebel, dirigente do mesmo 

Comitê. Ali participaram trabalhadores da Volkswagen como Amauri Danhone, inspetor de 

qualidade, Annemarie Buschel, secretária, Antonio Torini, ferramenteiro, Geraldo Castro del 

Pozo, fresador, Heinrich Plagge, supervisor de inspeção, e Lucio Bellentani, principal 

responsável pela organização de base na empresa. Muitos destes fariam parte também do 

Comitê Municipal (CM) de São Bernardo do Campo, havendo quase correspondência direta 

entre os integrantes da base da Volkswagen e do CM139.  

Na linha de educação política da classe operária, a atividade educacional baseada na 

cartilha ABC do PCB, elaborada pelo setor de educação do PCB em 1968, foi bastante utilizada 

nas reuniões realizadas geralmente nas casas de militantes do partido. Dois dos responsáveis 

por esse setor e que tiveram atuação destacada foram Anita Prestes e Hilário Pinha140, cujos 

papeis desempenhados serão abordados à frente. 

Assim, entre 1970 e 1971, a base do PCB na Volkswagen estava se desenvolvendo 

com razoável desenvoltura diante do contexto de repressão. Pela confrontação dos dados 

levantados – relatórios dos serviços de segurança e depoimentos – há imprecisões sobre o 

número exatos de militantes, com variações entre cerca de vinte até cento e cinquenta militantes. 

Este último dado consta no depoimento de Bellentani, que ainda menciona a implementação do 

Placconpe em outras empresas: 

                                                 
138 Conforme depoimento de Anita Prestes (2012a, p.24): “[...] quando eu fui para a clandestinidade em São Paulo 

– aí eu fiquei vários anos no trabalho de educação do partido, na clandestinidade, já no final dos anos 1960 até 

1973; eu era responsável pelo setor de educação – aí eu tinha bastante tempo livre, pois o partido estava muito 

debilitado em São Paulo. Com a crise provocada com a saída do Marighella, em 1967, uma grande parte do partido, 

em São Paulo, o acompanhou. Então, o que sobrou não foi muito. E fazíamos o trabalho com esses companheiros, 

mas tinha bastante tempo livre. Na clandestinidade, trabalhava-se somente à noite, as reuniões com os 

companheiros eram mais à noite, nas horas que as pessoas tinham livres”.  
139 No interrogatório de Amauri Danhone (30C-1-22484), afirma-se: “após um relato sucinto sôbre o Comité 

Municipal de São Bernardo, com base quasi [sic] que na totalidade na Vollswagen do Brawil [sic]”. Segundo 

Bellentani: “Um fato curioso é que nossa organização na Volks era maior que a organização do Partido no 

Município” (BELLENTANI apud COSTA, 1997, p. 190).  
140 No processo de acusação contra Amauri Danhone, há essa afirmação: “[A. Danhone] Participou de reuniões 

nas casas de militantes da organização, onde fizeram cursos da “cartilha” do PCB, ministrados por ANITA 

LEOCÁDIA PRESTES, vulgo “Alice” e HILÁRIO GONÇALVES PINHA, vulgo “Nilo-Norberto”. (Fl.7). Em 

depoimento: “RUBENS VERONESI, de codi nome MARIO, ou MAURO, era auxiliar de HEINRICH PLAGGE, 

de codinome CONRADO, exercendo as funções de supervisor da Ala 4, da Volkswagen do BrasiL, [...] sendo 

certo que RUBENS VERONESI fez o curso completo, da “Cartilha”, com a já referida ALICE” (DEOPS, 30C-1-

22.482). 
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Em 1970 e 1971 chegamos a ter, como militantes, pagando regularmente suas 

mensalidades (0,5% do salário), cerca de 150 companheiros só na Volks. Todos 

recebiam a Voz Operária e em alguns momentos chegamos a distribuir cerca de 300 

jornais na fábrica. Além disso, tínhamos organizações de base em outras grandes 

empresas como a Willys, Motores Perkins, Chrysler, além de gente em Santo André 

e São Caetano” (BELLENTANI apud COSTA, 1997, p. 192). 

 

Segundo este depoimento, havia no interior da fábrica os comitês de empresa 

constituídos pelo PCB, os quais coordenam células de seis operários e sem contato entre si por 

questões de segurança141. Este tipo de organização dificultava o conhecimento preciso de todos 

os militantes que atuavam na empresa, mesmo para os agentes infiltrados, como sugerem as 

oscilações de dados nos relatórios dos aparelhos de repressão sobre a atuação do PCB na 

Volkswagen.  

Ainda de acordo com o depoimento de Lúcio Bellentani, dentre as atividades do comitê 

na empresa, além da distribuição da Voz Operária, estava a produção e distribuição de um jornal 

próprio, o Zé Povinho, também distribuído em outras fábricas do ABC. Um dos episódios que 

marcou a atuação desse grupo foi a atividade de denúncia programada por ocasião do 

lançamento do milionésimo carro da Volkswagen, no segundo semestre de 1970. Os militantes 

distribuíram dez mil exemplares de um material com denúncias e informações sigilosas sobre 

a empresa, com grande repercussão na Volkswagen. 

 

Um episódio que deixou a repressão furiosa foi por ocasião do lançamento do 

milionésimo carro da Volks. A empresa prometia a todos os trabalhadores uma 

moeda, acho que de ouro, comemorativa do evento. Nós fizemos um jornal com 

denúncia, contendo inclusive muitas informações sigilosas da empresa, pois no 

trabalho que desenvolvíamos chegamos a ter como militantes gente da gerência. 

Como a Volks revistava os trabalhadores na entrada e na saída, orientadas pela polícia 

(naquele período já sentíamos que a polícia estava querendo nos identificar), levamos 

cerca de 10 mil jornais, ao longo de uma semana, embrulhados em sacos plásticos 

dentro das marmitas. No dia combinado, toda a organização do Partido panfleteou a 

empresa em menos de 10 minutos. Colocamos material nos banheiros, vestiários, nos 

ganchos, nas esteiras rolantes (BELLENTANI apud COSTA, 1997, p.193). 

 

 

O título do jornal é “A Volkswagen vista por seus operários” e, por questões de 

segurança, não tem autoria definida. Contém apenas na margem de cima o título “Edição 

Especial” e referência ao ano, 1970. O panfleto encontra-se na pasta 50D-7-1601, do Deops, 

                                                 
141 “Então resolvemos nos estruturar como um Comitê de Empresa, sob a assistência direta do Comitê Central. 

Construímos uma organização estanque, com seis militantes em cada célula, os quais não conheciam os outros 

militantes, mesmo que fossem da mesma seção. Cada célula tinha um responsável, que fazia a ligação com a 

instância superior. A direção do Comitê de Empresa era composta por seis companheiros, cada um responsável 

por uma área de atuação – agitação e propaganda, educação, política, etc.” (BELLENTANI apud COSTA, 1997, 

p. 192).  
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com carimbo de 22/10/1970. Trata-se de um dossiê de denúncia sobre as condições de trabalho 

na empresa. Constitui um rico documento sobre as condições de exploração da força de trabalho 

em uma transnacional em plena época do “milagre brasileiro”. Há relatos sobre as seguintes 

questões: salários, acidentes de trabalho, cooperativa na empresa, o clube, alimentação, 

vigilância policial, condições higiênicas, assistência médica e dados sobre o capital da empresa. 

A ideia do panfleto era a de trazer informações que fizessem um contraponto às comemorações 

da empresa em razão da produção do milionésimo carro produzido nas instalações de São 

Bernardo do Campo. “A empresa tem um ótimo serviço de propaganda. A imagem que divulga 

de si mesma é a melhor possível. Mas nunca se disse toda a verdade, principalmente aquela que 

diz respeito à vida de seus operários” (DEOPS, 50D-7-1601).  

O panfleto fornece um “raio-X” da Volkswagen. A começar pelo esclarecimento sobre 

a política salarial da empresa, que dividia os empregados em dezoito grupos. Nesse caso, 

mesmo para profissões e funções idênticas, os salários poderiam ser diferentes. Na seção de 

Inspeção, por exemplo, os salários iam do grupo 3 ao 8. Na ferramentaria os operários estariam 

divididos entre os grupos 8 a 18 – lembrar que no grupo de comunistas da Volkswagen havia 

tanto inspetores quanto ferramenteiros. A partir dessa desigualdade salarial, a empresa poderia 

tratar desigualmente seus empregados, de modo a dificultar uma demanda unificada. Assim, 

poderia promover o aumento do salário de um grupo de ferramenteiros e não de outro. As novas 

circunstâncias de exploração capitalista, aqui referidas nas análises de Ecléa Bosi (2008), 

Florestan Fernandes (1981), Francisco de Oliveira (2003), Humphrey (1979), Silver (2005) e 

Werneck Vianna (1976) se faziam presentes, como o uso da rotatividade da força de trabalho 

para rebaixar o valor dos salários:  

 

A Volks apenas concede aos seus operários o aumento anual, segundo as porcentagens 

determinadas pela política salarial do governo. Periodicamente, despede operários em 

massa para readmiti-los com salários inferiores. Por exemplo: demite um 

ferramenteiro que esteja no grupo salarial 18, e trinta dias depois esse mesmo operário 

é readmitido mas já em grupo salarial inferior, muitas vezes voltando ao grupo inicial 

do setor. Isso tem sido possível porque o governo anulou a estabilidade, impondo o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – que não é uma opção como dizem pois o 

operário para ser admitido tem de aceitar o Fundo. A média de empregados demitidos 

da Volks é de cerca de 500 por mês. Além disso, uma ou duas vezes ao ano, a empresa 

faz dispensas coletivas de mil, dois mil e mais operários (DEOPS, 50D-7-1601).  

 

Pela perspectiva destes militantes, a “via prussiana” imposta pela Volkswagen no país 

parecia remeter-se à descrição feita por Marx das condições de trabalho com que se 

defrontavam os trabalhadores ingleses na luta pela jornada normal de trabalho, quando 
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prevalecia a mais-valia absoluta142. A articulação entre Estado e empresa transnacional 

realizada e suas consequências no cotidiano dos trabalhadores pode ser visualizada com os 

dados empíricos contidos no panfleto. A esse respeito, há convergência entre as denúncias 

contidas nesse material e aquelas expostas no jornal Unidade Operária, referido em nota 

anterior, assim como há em relação aos dados da pesquisa de Humphrey143. A dispensa de um 

grande número de empregados, conforme a denúncia contida no panfleto era tendência geral: 

 

A indústria automobilística sempre foi conhecida como uma indústria de alto índice 

de demissões e contratações, sendo esta uma característica sua já nos anos 30 nos 

Estados Unidos. No Brasil a rotação de mão-de-obra foi objeto de denúncia por parte 

dos sindicatos, de investigações do Ministério do Trabalho e negativas por parte das 

grandes empresas automobilísticas” (HUMPHREY, 1979, p.102). 
 

A intensidade do ritmo de trabalho exigido na produção de veículos e suas 

consequências para os operários também era abordada. O destaque era dado para o aumento de 

acidentes do trabalho: 

 

De janeiro a junho deste ano, ocorreram na Volks cinco acidentes fatais. Três 

operários morreram esmagados pela prensa. Um operário morreu em consequência da 

explosão de um tanque. E outro morreu queimado ao incendiar-se o álcool que usava 

no local de trabalho. O seu nome: Jerônimo Peixoto da Silva. Local de trabalho: 

montagem de carroceria, Ala 4. (DEOPS/SP, 50D-7-1601). 

 

Além de casos trágicos como o de Jerônimo Peixoto, acidentes menores ocorriam 

cotidianamente por condições inadequadas de trabalho num ritmo de produção acelerada. Havia 

uma instituição interna, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), responsável 

por garantir a integridade dos trabalhadores. No entanto, segundo os autores do panfleto, os 

encarregados por esta comissão também tinham interesse no aumento de produtividade, o que 

a levava a alinhar-se mais aos interesses do capital do que dos trabalhadores: 

 

                                                 
142 “Depois de o capital ter precisado de séculos para prolongar o dia de trabalho até aos seus limites máximos 

normais e depois, acima destes, até aos limites do dia natural de 12 horas, deu-se então — desde o nascimento da 

grande indústria no último terço do século XVIII — uma precipitação violenta e desmedida, como de uma 

avalanche. Foram destroçados todos os limites impostos pela moral e pela natureza, idade e sexo, dia e noite. 

Mesmo os conceitos de dia e noite, rusticamente simples nos velhos estatutos, se dissiparam tanto que, ainda em 

1860, um juiz inglês tinha de empregar uma perspicácia verdadeiramente talmúdica para declarar «juridicamente» 

o que é dia e noite. O capital celebrava as suas orgias”. (MARX, 2012, p.369).  
143 A dispensa de um grande número de empregados, conforme a denúncia contida no panfleto era tendência geral: 

“A indústria automobilística sempre foi conhecida como uma indústria de alto índice de demissões e contratações, 

sendo esta uma característica sua já nos anos 30 nos Estados Unidos. No Brasil a rotação de mão-de-obra foi objeto 

de denúncia por parte dos sindicatos, de investigações do Ministério do Trabalho e negativas por parte das grandes 

empresas automobilísticas” (HUMPHREY, 1979, p.102). 
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De um lado, para aumentar a produção, a empresa aumentou o número de máquinas, 

aumentou o seu ritmo de trabalho, mantendo um número de operários e instalações 

que não podem, sem graves riscos, atender às exigências de produção da empresa. De 

outro os responsáveis da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – são 

encarregados os chefes de setores, diretamente interessados no aumento da produção. 

Por isso não cuidam, como deviam, do respeito às regras de prevenção contra 

acidentes (DEOPS/SP, 50D-7-1601) 

 

O tom crítico mantém-se sobre as instituições presentes na fábrica e responsáveis pela 

integração do operário à empresa, como a Cooperativa dos Empregados e o Clube da empresa. 

A Volkswagen editava uma revista, Família, que fazia a propaganda dos benefícios aos 

trabalhadores proporcionados pela Cooperativa e o Clube, como a possibilidade de consumo de 

mercadorias a baixo custo e lazer. De fato, os operários eram “praticamente obrigados” a 

adquirirem uma quota-parte da Cooperativa e não tinham condições reais, por exemplo, de 

participar do Conselho Deliberativo do Clube. Esse é um aspecto importante da vida da 

empresa, pois seriam estas instituições que poderiam cumprir o papel de aparelhos privados de 

hegemonia na relação entre burguesia e proletariado.  

Significativo a esse respeito era a presença de agentes do Estado no cotidiano da 

empresa. Segundo os autores do panfleto, a segurança interna da Volkswagen era coordenada 

por um tenente-coronel reformado do Exército. Também participaria um suboficial e membros 

do DOPS e do SNI estariam em diversas funções dentro da empresa. Esse dado ganha relevância 

à medida coincide com as próprias informações contidas nas informações do DOPS/SP (30-C-

22.488), como mencionado anteriormente. Com frequência, policiais eram infiltrados entre os 

operários para observarem o seu cotidiano. Alguns trabalhadores eram levados para fora da 

fábrica, onde os “esperariam” membros do DOI-CODI ou da Operação Bandeirantes (OBAN). 

A repressão estatal estava articulada ao sistema de vigilância e controle sobre os operários da 

fábrica – este o dado histórico e empírico que permitiria a abordagem de fascismo em processo 

proposta pelo PCB e aqui entendida como forças de um bloco histórico sustentada pelo 

prussianismo-fordismo. Estado e capital, articulados institucionalmente e na fábrica, para a 

expansão do capital e da indústria por meio do rígido controle sobre a força de trabalho e 

eliminação do antagonista – “a ameaça comunista”. Esta seria a matriz das novas modificações 

necessárias à subsunção do trabalho ao capital e da hegemonia de seus representantes no âmbito 

da sociedade civil e política144. 

                                                 
144 Conforme a observação de Gramsci sobre a revolução passiva: “Pode-se aplicar ao conceito de revolução 

passiva (e pode-se documentar no Risorgimento italiano) o critério das modificações moleculares, que, na 

realidade, modificam progressivamente a composição anterior das forças e, portanto, transforma-se em matriz de 

novas modificações” (GRAMSCI, 2002b, p.317). 
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A última página do panfleto, de nº9, encerra com uma provocação em forma de 

pergunta e um esclarecimento. “Quem construiu isto?” é a questão. “Os operários”, a resposta. 

Abaixo são mostradas duas tabelas que mostram o crescimento do capital e da área construída 

da Volkswagen entre os anos de 1957 e 1968. De acordo com os dados, atualizado para Novos 

Cruzeiros, moeda da época, em fins de 1957 o capital da empresa era de NCr$230.000,00 e de 

NCr$291.650.860,00 no final de 1968. No mesmo período, o terreno disponível à empresa e a 

área construída subiram, respectivamente, de 229.807 m² e 10.200m² para 1.195.798m² e 

322.093m². A página se conclui com a frase “mas só receberam ISTO”, logo acima do símbolo 

comemorativo da produção de um milhão de veículos na fábrica – a prometida moeda de ouro 

aos trabalhadores que trazia a marca 1 milhão acima de um desenho da visão lateral de um 

fusca, com a inscrição abaixo “Volkswagen 1970” e o símbolo da empresa.  

A precisão dos dados mostrados no panfleto, alguns similares aos encontrados em 

outras fontes, conforme se demonstrou, os vários exemplos concretos e em números, indicam 

de fato que os que o produziram tinham acesso a diferentes setores da Volkswagen, de linha de 

produção à gerência administrativa. Havia pleno conhecimento sobre o tipo de exploração sobre 

a força de trabalho realizada naquela fábrica, o que era essencial para orientar a atividade do 

partido na fábrica. Apesar do conteúdo crítico contido no panfleto ele se constituía numa ação 

ousada e sujeita à forte repressão, como de fato ocorreu – um tipo de ousadia que não era a 

marca principal da atuação do PCB durante a ditadura civil-militar, o qual preconizava a 

prudência na ação.  

O desfecho desse ato foi a repressão e prisão de integrantes do comitê, como demonstra 

a o seguinte depoimento: 

 

Cerca de um mês depois dessa atividade, um dos nossos companheiros foi preso 

dentro da empresa, não suportou as torturas e entregou o secretário-político do Comitê 

de Empresa, que era eu. Apanhamos muito no DOI-CODI e, depois de 45 dias de 

tortura, a repressão levou o companheiro para dentro da Volks. Quem ele conhecia 

como militante, ia apontando e a repressão prendendo. Mas como éramos uma 

organização estanque, os policiais só conseguiram prender 12 operários. Fui 

condenado e preso por um ano e depois não tive condições mais de voltar à Volks. 

Dessa forma, o Comitê de Empresa foi se desestruturando, fato que se agravou com 

as prisões de dirigentes e militantes em 1974/1975, quando foi desbaratada toda a 

organização partidária na região e, inclusive eu, que não trabalhava mais por lá, fui 

preso novamente (BELLENTANI apud COSTA, 1997, p. 193). 

 

Como se revela pelas denúncias contidas no pequeno jornal, no depoimento de 

Bellentani e nos arquivos do DEOPS/SP, o Estado ampliava seu poder de controle para espaço 

no qual o operário vendia sua força de trabalho, sobre o seu cotidiano na fábrica. Mas ao 

direcionarmos o foco para o capital e a classe que o representa, percebemos que o Estado 
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disponibilizava seu aparelho de repressão para o controle da força de trabalho. O Estado, de 

fato, era o poder ampliado do capital. Essa a base material do fascismo em processo, numa 

readaptação da leitura do PCB, ou do prussianismo-fordismo segundo a concepção proposta.  

Mas a articulação entre aparelhos de repressão e processo de produção, mostra que a 

subsunção do trabalho ao capital necessitava de um poder coercitivo, tutelar, como nos casos 

em que prevalece a extração de mais-valia absoluta. O domínio objetivo do capital sobre o 

trabalhador ainda não atingira a esfera subjetiva, pois o operário resistia. 

Que tipo de reflexão e de prática foram suscitadas por uma experiência concreta como 

esta? A análise desta questão permite entender o papel desempenhado pelos intelectuais do 

partido. 

 

 

3.5 Os intelectuais do partido como formadores da classe operária 

 

 

No caso das classes sociais que estão sob o domínio da burguesia ou do capital em 

geral, podem elas constituir seus próprios intelectuais e romper a barreira da subalternidade? A 

dificuldade da questão pode ser observada pela própria variação da posição de Antonio Gramsci 

em relação ao tema. No ensaio que redigiu sobre a questão meridional na Itália, de 1926, a 

valorização do tema dos intelectuais se relacionava, em sua argumentação, à própria dificuldade 

da classe operária em constituir seus próprios intelectuais.  

A necessidade de se incorporar os intelectuais para o processo revolucionário ligava-

se à necessidade de derrotar o bloco agrário no Sul da Itália como uma das tarefas da revolução 

socialista italiana. O bloco agrário formado pelos grandes proprietários de terra do Sul da Itália 

vinculava-se à burguesia industrial do Norte e aos banqueiros italianos e garantia o status quo 

e a subalternidade e o atraso da região sul do país. Representantes intelectuais desse bloco 

seriam, segundo Gramsci, o político liberal Giustino Fortunato e o filósofo Benedetto Croce. 

Gramsci observava que eles cumpriam o papel de separar os intelectuais radicais do Sul da 

Itália das massas camponesas, para que os radicais fossem absorvidos pela burguesia italiana e 

pelo bloco agrário. A tarefa dos comunistas, segundo Gramsci, seria desagregar o bloco 

intelectual, considerada por ele a armadura “flexível, mas extraordinariamente resistente” do 

bloco agrário:  
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Ora, os intelectuais nos interessam enquanto massa e não só enquanto indivíduos. 

Decerto, é importante e útil para o proletariado que um ou mais intelectuais adiram 

individualmente a seu programa e sua doutrina, confundam-se com o proletariado, 

tornem-se e se sintam partes integrantes dele. O proletariado, como classe, é pobre de 

elementos organizativos; não tem e não pode formar um estrato próprio de intelectuais 

a não ser muito lentamente, de modo muito trabalhoso e só depois da conquista do 

poder estatal. Mas é também importante e útil que, na massa dos intelectuais, ocorra 

uma fratura de caráter orgânico, historicamente caracterizada; ou seja, que se crie, 

como formação de massa, uma tendência de esquerda, no significado moderno da 

palavra, isto é, uma tendência orientada para o proletariado revolucionário 

(GRAMSCI, 2004, p.434). 

 

Dado o papel organizativo que poderiam desempenhar junto à classe operária, os 

intelectuais constituiriam uma categoria em disputa. No entanto, a partir da reflexão 

desenvolvida no cárcere fascista, a resposta de Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, será positiva 

em relação à possibilidade da classe operária em constituir seus próprios intelectuais e dirigir 

outros segmentos intelectualizados no campo da produção: 

 

O caso é diverso [em relação aos camponeses] para os intelectuais urbanos: os 

técnicos de fábrica não exercem nenhuma função política sobre suas massas 

instrumentais, ou, pelo menos, é esta uma fase já superada; por vezes, ocorre 

precisamente o contrário, ou seja, que as massas instrumentais, pelo menos através de 

seus próprios intelectuais orgânicos, exerçam uma influência política sobre os 

técnicos (GRAMSCI, 2001a, p.23). 

 

Gramsci, que vivera a experiência dos conselhos de fábrica na Itália (1919-1920), 

reconsiderava agora esta possibilidade imanente à organização autônoma do proletariado, 

embora continuasse cético em relação aos camponeses. Mas de acordo com Gramsci, esta tarefa 

de elaboração dos intelectuais também deveria ser assumida pelo partido político da classe.  

Este é um tema frequente na história do movimento operário e do marxismo cujos 

extremos seriam a posição conselhista – a classe se faz por sua organização autônoma e sem a 

intermediação do partido político – e a que concebe o partido político como o órgão da classe, 

como em Amadeo Bordiga, para quem o partido deveria ser o órgão dotado de conhecimento 

científico capaz de dirigir a classe operária145. [Gramsci – centralismo orgânico/burocrático 

                                                 
145 Entre os conselhistas, pode-se mencionar Anton Pannekoek (1873-1960), e a reflexão crítica que desenvolveu 

sobre o desenvolvimento da Revolução Russa liderada pelos bolcheviques e sua participação na experiência 

conselhista na Alemanha, no início da década de 1920. Amadeo Bordiga (1889-1970), foi um dos fundadores do 

Partido Comunista Italiano (PCI) e um de seus principais dirigentes nos anos 1920. Concebia o partido como órgão 

da classe e uma necessidade para afirmação da classe operária: “A classe pressupõe o partido – porque, para existir 

e se mover na história, a classe deve ter uma doutrina crítica da história e uma finalidade a ser atingida dentro dela. 

A verdadeira e única concepção revolucionária da ação de classe está em delega-la à direção do partido. A análise 

doutrinária e um acúmulo de experiências históricas nos permitem reduzir facilmente a ideologias pequeno-

burguesas e anti-revolucionárias qualquer tendência que comprometa e conteste a necessidade e proeminência da 

função do partido” (BORDIGA, 1981, p.203). Trata-se de uma concepção que não considera a capacidade da 
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versus centralismo democrático p.91]. Essa questão o PCB também enfrentava em sua prática, 

tendo em vista a necessidade de organizar a classe operária para derrotar a ditadura e renovar 

seus quadros. 

Como já referido, Anita Leocádia Prestes e Hilário Pinha desempenharam importante 

papel na educação dos novos militantes do PCB no Estado de São Paulo. A atuação de ambos 

é representativa do tipo de ação praticada por militantes do PCB no período de clandestinidade. 

Em especial, das dificuldades em se garantir a unidade de orientação e formação num momento 

em que era extremamente arriscado o contato entre segmentos diversos do partido.  

Anita Leocádia Prestes atuou na capital e também com os militantes da Volkswagen. 

Filha de Olga Benário e Luiz Carlos Prestes, sua relação com o PCB vinha desde o berço, mas 

a atuação política pelo partido era relativamente recente. Ingressou no PCB oficialmente em 

1959 e atuou pelo Comitê Universitário do Rio de Janeiro a partir de 1961, um dos comitês 

mais importantes do partido na antiga Guanabara. “Fiquei ligada a uma base do partido em uma 

faculdade da Uerj e, depois que eu entrei na UFRJ, me transferi para uma organização de base 

dessa universidade” (PRESTES, 2012a, p.23).  Nesse sentido, a trajetória de Anita Prestes era 

similar à de muitos militantes comunistas de sua geração – que ingressaram no partido entre 

fins dos anos 50 e início dos anos 60 – cuja formação política inicial ocorria no movimento 

estudantil, em especial o universitário. Por essa condição, eram militantes com formação teórica 

e científica superior à média dos demais militantes do partido e que poderiam ser aproveitados 

para o trabalho de educação política. 

Diante do avanço da repressão sobre os militantes do PCB na Guanabara, Anita 

Leocádia foi para São Paulo no final dos anos 60, onde atuou até 1973. Ali passou a atuar como 

Alice (Prestes, 2012a). 

 

 

3.5.1 “Alice”: educação política e o ABC do PCB 

 

 

Sob forte perseguição política, eram poucas as chances dos quadros mais experientes 

do partido acompanharem com certa regularidade a formação dos militantes mais recentes. Uma 

                                                 
própria classe organizar-se em função de seus objetivos históricos de modo autônomo ou por meio de um partido 

político. Seria o limite extremos da concepção de externalidade, ou seja, de que a consciência da classe é 

constituída apenas “a partir de fora”, do partido político.  
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das dificuldades para contornar esse problema era por meio do jornal Voz Operária, que 

dedicava parte de seu conteúdo à educação dos militantes. Outra forma era pela promoção de 

palestras e encontros promovidos por militantes na casa de alguma pessoa de confiança ou que 

fosse alugada para essa finalidade. Aí atuavam os educadores do partido, fazendo uso de 

cartilhas e demais materiais produzidos pelo Setor de Educação do partido. 

Em artigo publicado em fevereiro de 1971, “O trabalho de educação e a organização 

do Partido nas empresas”, assinado por João Pedro146, há referências a um trabalho que vinha 

sendo desenvolvido em São Paulo e cuja experiência poderia ser ampliada ao restante do país: 

 

A experiência de São Paulo tem demonstrado que uma atividade de massas concreta 

dentro da empresa, - como tem sido o trabalho nos conselhos ou comitês sindicais, ou, 

em alguns casos, o trabalho de agitação e propaganda em torno de problemas que 

estão afetando as massas da empresa em questão -, permite o recrutamento de novos 

membros para o Partido e a estruturação de novas bases. Daí em diante o trabalho de 

educação desses novos militantes (que atualmente está sendo feito em torno do 

estudo do “ABC do PCB”) adquire uma importância fundamental, uma vez que lhes 

permite a elevação de seu nível de conhecimento dos problemas do Partido e de sua 

linha política, assim como de alguns elementos de nossa teoria, o que por sua vez cria 

novas condições, mais propícias, para sua atuação junto às massas. (VOZ 

OPERÁRIA, fev. 1971, p.3, grifos RL).  

 

A discussão sobre educação feita pelo autor do artigo mantinha-se nos limites de uma 

certa leitura de Lenin segundo a qual a classe operária por si mesma não iria além da consciência 

sindicalista, sendo tarefa do Partido educá-la de acordo com “o espírito da ideologia proletária” 

(VOZ OPERÁRIA, fev. 1971, p.3). Seguindo essa linha de raciocínio, o autor ressaltou as 

dificuldades de educação junto ao movimento sindical no período, tomado que estava por 

concepções sindicalistas “que pretendem substituir a luta política da classe operária, dirigida 

por seu Partido, pela luta meramente econômica, de caráter sindicalista” (VOZ OPERÁRIA, 

fev. 1971, p.3). A educação a ser desenvolvida pelo PCB deveria, seguindo essa orientação 

geral, preparar o militante operário para ir além do sindicalismo, da perspectiva corporativa de 

classe – algo teoricamente correto se assumida a perspectiva de Lênin, mas problemática do 

ponto de vista de sua realização concreta. 

Mas no modo como João Pedro apresentou o tema, a preocupação em adequar a 

abordagem à doutrina geral dificulta a visualização da política de educação do PCB em sua 

dimensão cotidiana e empírica. O relato de Anita Prestes, ao tocar no tema das cartilhas e de 

seu papel, permite melhor aproximação ao problema da educação conforme enfrentado pelos 

intelectuais do partido. Num relato em que menciona um momento de inflexão em sua trajetória 

                                                 
146 Autor original não identificado 
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no PCB, quando passaria a ocupar-se mais do tema do capitalismo de Estado, Anita Prestes 

relembrou que: 

  

Começava-se a discutir [1971/1972] que a tese da “revolução nacional e 

democrática”, aprovada no VI Congresso do PCB, estaria superada. Até então, eu 

confesso que aceitava inteiramente aquelas ideias que eram defendidas pelo partido, 

eu era defensora cem por cento delas. Inclusive, dava os cursos – não sei se vocês 

conhecem aquele curso da “cartilha da margarida”, um livrinho azul com uma 

margarida branca na capa, aquela cartilha, aquele curso; era aquilo que eu ministrava 

basicamente para os companheiros no curso de formação em São Paulo. Se bem que 

eu sempre procurei inovar porque o pessoal tinha muita dificuldade. Então, eu 

procurei utilizar o método Paulo Freire, fazia o pessoal participar e fazia perguntas. 

Enfim, fazer um curso mais dinâmico, ver se conseguia chegar às pessoas, mas a linha 

era aquela, eu acreditava naquilo (PRESTES, 2012a, p.24-25, grifos RL) 

 

A tentativa de inovação vinha como uma exigência diante das dificuldades de 

formação num contexto de clandestinidade. Nesse exemplo individual resumia-se o desafio 

colocado para o PCB, seus dirigentes, intelectuais e militantes de modo geral perante as 

condições impostas pela repressão política, mas não só. Também expressava a situação do 

intelectual de partido perante o representante da classe que ele pretendia formar. Como encará-

lo? Como uma matéria bruta a ser lapidada e o educador, nesse caso, viria como um agente 

externo a educar aquele que ainda não tem consciência de seu papel? Ou o educador se auto 

educa neste processo, assim como a todo o partido, a partir da experiência e vivência transmitida 

por aquele que é educado? No modo como se estabelecia essa relação se definia ao mesmo 

tempo a real identidade do partido: se como órgão ou partido da classe.  

 Com relação à cartilha, tratava-se, como mencionado no texto de João Pedro, do ABC 

do PCB, cujo texto fora elaborado pela Seção de Educação do Comitê Central do PCB em 1968, 

sob a responsabilidade de Renato Cupertino Guimarães – cujo sobrenome aparece invertido no 

inquérito abaixo. Era parte integrante dos cursos de capacitação promovidos pelo PCB: 

 

Estes cursos [de capacitação política] podem ser feitos no BRASIL ou no exterior. No 

primeiro caso, têm pequena duração, dois ou três dias em média e no máximo uma 

semana. Destinam-se à doutrinação ideológica inicial e são ministrados a todos os 

militantes, de qualquer condição social e nível intelectual, nas Organizações de 

Base. Podem ser realizados através de estudo individual pelos militantes que tenham 

condições para isso. Estes cursos são baseados no documento “ABC do PCB”, ou 

“Cartilha” como também é conhecido, preparado em 1968 especialmente para esse 

fim, em cinco aulas (lições), por RENATO GUIMARÃES CUPERTINO [sic] 

(“TEIXEIRA”), membro da Seção de Educação do Comitê Central. Inúmeros desses 

cursos foram realizados sob orientação da Sec. Educação do CE/SP, principalmente 

para militantes de OB de pouca instrução, desde 1970, ministrados por: 

- ANITA LEOCÁDIA PRESTES (“TÂNIA”); 

- ANA MARIA MADURO GONÇALVES BRANDÃO DIAS (“RAQUEL”); 

- EMÍLIO BONFANTE DEMARIA (“IVO”); 

- FERNANDO JOSÉ DIAS (“GUILHERME”); 
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- JOSÉ MONTENEGRO DE LIMA (“MAGRO”) (DEOPS/SP, 30C-1-24.517-

24.516, grifos RL).
 147 

 

Assim como nos artigos sobre a posição do partido em relação à classe operária, o ABC 

do PCB se inspirava em políticas desenvolvidas anteriormente pelo partido na área de educação 

política, em especial na década de 1950, quando foram criadas as escolas clandestinas. Uma 

matéria publicada em maio de 1969 na Voz Operária, “A hora de estudar”, assinada por Simão 

Bonjardin, anunciou a criação e distribuição das cartilhas e sua fonte de inspiração:  

 

As dificuldades materiais, a falta de tradição teórica em nosso país, as dificuldades 

políticas que acompanharam a história de nosso Partido se conjugaram sempre para 

estorvar ou mesmo impedir o trabalho de educação em nossas fileiras. Houve 

períodos, contudo, em que foi possível realizar um esforço notável de educação no 

Partido. Na década de 1950, particularmente, realizou-se um trabalho que influiu 

muito positivamente e ainda influi na atividade do de todo Partido. Mantínhamos em 

funcionamento uma rede considerável de escolas clandestinas para quadros, 

proporcionando aos militantes cursos de diversos níveis e duração. Por mais que fosse 

deficiente o ensino ministrado nessas escolas, o esforço foi muito mais frutífero. Um 

número relativamente grande de militantes, que hoje são quadros intermediários e de 

direção do Partido e neste se mantiveram firme, atravessando com ele as crises e 

comoções políticas desses últimos 15 anos e assegurando a continuidade do trabalho 

partidário, foram formados nessas escolas do Partido (VOZ OPERÁRIA, mai. 1969, 

p.7) 

 

Pelo tema tratado, provavelmente Simão Bonjardin fosse o sinônimo de Renato 

Guimarães. Segundo Bonjardin, boa parte dos militantes que ingressaram após a crise interna 

de 1956-1958 não eram formados pelo próprio partido148, o que motivou o Comitê Central a 

estabelecer um amplo trabalho de educação no PCB a partir das organizações de base: 

 

 A “Cartilha” procura atender a uma recomendação expressa do Informe do CC ao VI 

Congresso sobre o trabalho de educação: a necessidade descentralizar. Na atual 

situação do país e do Partido, é forçoso que as OOBB tomem em seus ombros a 

responsabilidade maior pelo trabalho de educação. [...] é preciso que estas 

compreendam que não devem ficar à espera de cursos proporcionados a seus 

membros, diretamente, pelas direções. Elas próprias precisam imediatamente 

                                                 
147 De fato, o texto da cartilha deve ter sido elaborado em 1968, pois nele afirma-se: “Nosso Partido foi fundado 

em 1922. Em seus 46 anos de vida ele adquiriu uma rica experiência de luta e firmou-se na consciência de amplas 

camadas de nosso povo como o Partido que se põe sempre à frente das lutas dos trabalhadores e de todo o povo 

brasileiro” (PCB, 1968, p.10).  
148“A grande maioria dos militantes de base e mesmo numerosos quadros dirigentes do Partido estão exercendo 

sua atividade sem estarem dotados de qualquer formação teórica sistemática. Talvez a maioria do atual conjunto 

partidário seja constituída por militantes que ingressaram no Partido após o golpe de 1964, quando foi praticamente 

interrompido o trabalho de educação entre nós. Se levarmos em conta que o esforço de educação realizado no 

início da década atual não chegou a atingir a massa de militantes que ingressou no Partido após a crise interna de 

1956-58, durante a qual foi extinta a rede de escolas de quadros, veremos com realismo que, muito provavelmente, 

apenas uma pequena parcela do Partido, atualmente, tem uma consciência clara e organizada do que sejam a 

organização do Partido, sua teoria, suas tarefas históricas, seus princípios de organização etc.” (VOZ OPERÁRIA, 

mai. 1969, p.7). 
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organizar seus programas de estudo, empenhando nisso seu esforço, sua inventiva, 

seus próprios recursos (VOZ OPERÁRIA, mai. 1969, p.7).  

 

Para um partido político que atuava na clandestinidade, a descentralização das atividades 

era uma necessidade. Mas essa adversidade abria novas possibilidades, pois ao transferir a 

responsabilidade de formação para as organizações de base, o Comitê Central estimulava o 

espírito de iniciativa entre os militantes. Do centralismo passava-se à democracia nas bases. 

A cartilha, dedicada aos militantes das organizações de base, dividia-se em cinco aulas: 

1) O Partido; 2) A realidade brasileira; 3) A estratégia do proletariado; 4) Nossa tática: 5) As 

condições internacionais. Era uma exposição didática da linha expressa na Resolução Política 

do VI Congresso por meio desses cinco temas: “Procuramos, com estas aulas, familiarizar o 

militante comunista com as noções mais essenciais da organização e da linha política de nosso 

Partido” (PCB, 1968, p.5). Há ilustrações das situações expostas no texto, dados sobre os temas 

tratados e sugestões bibliográficas que permitem identificar os fundamentos do marxismo-

leninismo na versão do PCB, uma fusão entre clássicos do marxismo (Marx, Engels e Lenin), 

manuais soviéticos e autores brasileiros ligados ao PCB149.  

                                                 
149 Além dos documentos oficiais do PCB, dentre os autores e livros recomendados ao final de cada aula 

encontram-se: Academia de Ciências da URSS (“Fundamentos do marxismo-leninismo”; “História do PCUS”, 

“Manual de economia política”, “História das doutrinas econômicas”); Alberto Passos Guimarães (“Quatro 

séculos de latifúndio”, “A inflação no Brasil”); Astrojildo Pereira (“A formação do PCB”); Caio Prado Júnior 

(“Formação do Brasil Contemporâneo”); Friedrich Engels (“A origem da família, da propriedade privada e do 

Estado”, “Do socialismo utópico ao socialismo científico”); Karl Marx (“O Capital”; “Salário, Preço e Lucro”, 

“A guerra civil na França”); Lenin (“Que fazer?”, “O esquerdismo, doença infantil do comunismo, “O estado e a 

revolução”, “O imperialismo, etapa superior do capitalismo”, “O renegado Kautsky e a revolução proletária”, 

“Duas táticas da social-democracia na revolução democrática”, “As tarefas do proletariado em nossa revolução”, 

“Relatório sobre a tática do PCR apresentada ao III Congresso da IC”); Moisés Vinhas (“Operários e camponeses 

na revolução brasileira”); Nelson Werneck Sodré (“Formação da sociedade brasileira”, “Formação Histórica do 

Brasil”, “O que se deve ler para conhecer o Brasil”), P. Nikitin (“Fundamentos de economia política”). Este tema 

merece análise específica e aprofundada, principalmente sobre o grau de incorporação destes autores pelos 

militantes, mas alguns aspectos devem ser destacados em relação ao marxismo difundido pelo PCB. Dentre os 

clássicos, Lenin era, sem dúvida, a principal referência, com oito obras mencionadas. Os manuais da União 

Soviética tinham pelo menos o mesmo peso de orientação que os textos de Marx e Engels – ao menos na quantidade 

numérica. “Salário, Preço e Lucro” talvez fosse o texto de Marx mais utilizado pelo PCB à época, dada a 

circunstância de luta contra o arrocho salarial. Dentre os historiadores marxistas brasileiros ligados ao PCB, 

Alberto Passos e Nelson Werneck Sodré gozavam de maior prestígio que Caio Prado Júnior. São cinco obras 

indicadas dos dois autores contra apenas uma de Caio Prado Júnior, embora este último não fosse renegado pelo 

partido, como mostra a indicação bibliográfica de sua obra mais importante. A explicação encontra-se na afinidade 

entre as teses do PCB e as de Alberto Passos e Nelson Werneck Sodré. A Revolução Brasileira (1966), de Caio 

Prado Júnior, pelo conteúdo crítico à linha do PCB, não fez parte das obras recomendadas. Esta obra inclusive 

mereceu uma análise crítica nas páginas da Voz Operária. Na seção “Teoria e Prática”, as teses expostas por Caio 

Prado em A Revolução Brasileira foram rebatidas (Cf. Voz Operária nº 28, 1/06/1967, nº29, 07/1967 e nº 32, 

10/1967). Nestes artigos, o autor faz a crítica à noção de capitalismo de Caio Prado Jr, argumentado que ela estaria 

em desacordo com as concepções de Marx desenvolvidas em O Capital. A síntese dessas três linhas – marxismo 

clássico, manuais soviéticos e marxistas brasileiros – pode ser uma chave para se compreender o marxismo-

leninismo na versão do PCB, posto que a atividade político-partidária não era puramente a reprodução de diretrizes 

teóricas e dogmáticas, ela exigia um mínimo de recriação e espírito inventivo para ser reproduzida em outro 

contexto e utilizada para convencer homens e mulheres sobre a correspondência entre o que se “pregava” e a 

realidade concreta. 
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A recomendação contida na própria cartilha era de que cada organização de base do 

partido deveria programar uma série de seis reuniões para o estudo e debate coletivo sobre as 

cinco aulas – a última aula destinada a um balanço geral sobre tudo o que foi tratado e ao 

aprofundamento das questões mais difíceis. Havia indicações inclusive sobre o tempo de 

exposição do conteúdo para facilitar a aprendizagem, com uma divisão sugerida em três partes 

de cerca de 30 minutos – “Os especialistas em educação recomendam que uma aula nunca deve 

durar mais de 30 ou 40 minutos” (PCB, 1968, p.134). 

A organização de base indicaria um instrutor que deveria capacitar-se para a condução 

das aulas. A presença de um assistente da organização do partido também era sugerida à 

organização de base, para que ele pudesse ajudar na solução de problemas práticos que 

aparecessem no decorrer do curso. Ao final, o secretário da organização de base deveria remeter 

à organização de base superior um relatório escrito e com dados sobre o aproveitamento da 

atividade, o qual seria encaminhado aos professores e especialistas do partido responsáveis pela 

cartilha. 

Nota-se pela clareza na linguagem utilizada e pelos exemplos concretos, como a 

participação das empresas imperialistas na economia brasileira e a queda do poder de compra 

dos salários sob a ditadura militar, a preocupação em que o material fosse compreensível ao 

maior número de pessoas. Havia no manual informações suficientes para se compreender desde 

a estrutura interna do PCB até a proposta de frente antiditatorial pelas liberdades democráticas. 

A cartilha é um exemplo de como os dirigentes e intelectuais do partido pensavam a formação 

da consciência operária no período, da relação do intelectual com a classe e da pedagogia 

política empregada para formá-la. No entanto, a recorrência de Anita Prestes ao método Paulo 

Freire de ensino-aprendizagem indica que havia problemas de fundo naquela concepção. 

Um destes problemas seria a aplicação direta da linha do VI Congresso em forma 

didática, o que não necessariamente contribuiria para instigar no novo militante uma crítica às 

suas concepções anteriores, muitas vezes marcada pelo folclore – constituído por concepções 

de mundo não elaboradas e assistemáticas, fragmentos de concepções anteriores, muitas vezes 

de caráter religioso (GRAMSCI, 2002). Dada a presença histórica, por exemplo, da cultura 

católica na classe trabalhadora no Brasil, esse não seria um elemento desprezível. Como 

observado em relação a Waldemar Rossi, alguns dos mais setores do movimento operário-

sindical que se radicalizaram a partir dos anos 60, o foram sob inspiração católica e em oposição 

ao PCB. O depoimento do operário metalúrgico José Barbosa Monteiro, que no início dos anos 
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60 trabalhava na General Motor do Brasil, em São Paulo, e depois ingressou na Oposição 

Sindical, ilustra esse fenômeno: 

 

No fundo, eu era anticomunista nessa época. Se me colocassem diante de uma escolha 

entre a Igreja e o Partido Comunista, eu diria: “Você está maluco?”. Mas durante os 

nove dias da greve tive a oportunidade de conhecer os sindicalistas, e havia muitos 

que eram comunistas. Vi então que eram caras simples, que falavam a mesma 

linguagem que eu e que faziam muitas coisas boas. Durante a luta, eles foram sempre 

amigos e camaradas. Quando fui mandado embora, senti da parte deles uma grande 

solidariedade. Eram caras como eu, que trabalhavam na fábrica. Não eram bichos-de-

sete-cabeças, nem comiam criança. Tinham mulher e filhos, como eu. Simplesmente, 

o que eles faziam a mais, e a Igreja não, era ser solidários na hora da minha 

necessidade. A partir de então, me sindicalizei e passei a dar parte da minha 

contribuição, que antes ia pra Igreja, para o sindicato. Isto é uma coisa que ainda não 

falei: eu era muito igrejeiro! (MONTEIRO, 1978, p. 124). 

 

O autor, apesar da desmistificação feita em relação aos comunistas, ainda assim 

manteve-se no campo católico, mas sindical. Em 1963, conforme seu próprio depoimento, 

trabalhou nas eleições sindicais para uma chapa de oposição ao PCB e ligada ao Partido 

Democrata-Cristão – formada por operários católicos150. A questão de classe passou a ter mais 

peso na constituição de sua própria identidade, mas não deixou de fundir-se à sua anterior 

formação católica.  

Como visto no trabalho de Ecléa Bosi (2008), as ideologias e a cultura difundidas pela 

classe dominante fortaleciam a tendência à subalternidade e o que o partido buscava era a 

formação da classe.  

Nesse sentido, a crítica de Gramsci ao manual de Nikolai Bukharin, por este não partir 

da análise crítica da filosofia do senso-comum151, poderia ser reproduzida à cartilha do PCB. 

                                                 
150 O depoimento pessoal de Barbosa Monteiro ilustra a influência da Igreja e da cultura católicas na postura 

subalterna dos camponeses em relação às classes dominantes, o que está na origem e formação de muitos 

componentes da classe operária brasileira das décadas de 60 e 70: “Meus pais são de origem camponesa. Até 1957 

eles trabalhavam no campo. Trabalhei com eles até a idade de 25 anos. [...] Meus pais não sabem nada de política. 

Sabem é de religião, fé, obediência. O mundo deles é pequenino, é um lugar para pugarmos [sic] os pecados. Meu 

pai nasceu ainda no século passado e herdou isto dos meus avós. Vivíamos do trabalho pra casa, da casa pra igreja, 

e não saía disso. Para meus pais, tudo é pecado. Daí a ideia de obediência cega, de submissão aos superiores. Um 

patrão é um cara que deve ser obedecido como um chefe, uma autoridade. É coisa que vem de Deus, Deus criou 

o mundo assim. Quem é pobre, é pobre porque Deus quis. Quem tem poder, é porque Deus deu, se eles não têm 

poder, paciência, é porque Deus não deu. E, assim mesmo, eles não acham Deus malvado ou injusto, porque 

questionar Deus seria questionar a religião, a concepção de vida que eles têm e, consequentemente, questionar a 

si mesmos. Para eles, a Igreja hoje está degenerada. Eles não podem entender, por exemplo, um padre que faz 

pregação política” (MONTEIRO, 1978, p.120-124 – grifos RRAL).  
151 Segundo Gramsci: “Um trabalho como o Ensaio popular, destinado essencialmente a uma comunidade de 

leitores que não são intelectuais de profissão, deveria partir da análise crítica da filosofia do senso comum, que é 

a “filosofia dos não-filósofos”, isto é, a concepção do mundo absorvida acriticamente pelos vários ambientes 

sociais e culturais nas quais se desenvolve a individualidade moral do homem médio” (GRAMSCI, 2004, p. 114). 

Ao referir-se ao Ensaio popular, Gramsci, na verdade, referia-se ao livro de Nikolai Bukharin, A teoria do 

materialismo histórico. Manual popular de sociologia marxista (Moscou, 1921). N. Bukharin (1888-1938), foi 
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Ao mencionar a realidade brasileira, o texto da cartilha já parte da doutrina marxista: “A 

doutrina marxista diz que a vida política e social de um país é determinada, basicamente, pelo 

que ocorre na vida econômica deste país. Para conhecer a realidade brasileira devemos partir, 

portanto, do estudo da economia brasileira” (PCB, 1968, p.31). Não se deve negar o esforço 

contido no manual de se introduzir o leitor no universo das explicações materialistas, ainda que 

por um raciocínio economicista. No entanto, o ensino já parte da exposição dos conceitos da 

“doutrina”, que vem como concepção externa a ser assimilada. Qual foi seu grau de eficácia no 

contato com os trabalhadores do período?152 

Para responder a essa questão, caberia uma investigação específica sobre estas aulas, 

sobre como cada educador do partido trabalhava com o conteúdo da cartilha, se tratava o 

ouvinte como mero receptor de informações ou agente ativo na construção e assimilação do 

conhecimento, como sugeriu Anita Prestes. O que não se constata no ABC do PCB é a tentativa 

de ensino do marxismo e da concepção do partido a partir do confronto com as ideologias das 

classes dominantes que incidiam sobre os trabalhadores e os doutrinavam no espírito de 

subalternidade diante do poder de classe. Algo que, conforme um dos fundamentos do 

marxismo, levasse o recém ingressante no partido a pensar em seu cotidiano de trabalho a 

realidade da luta de classes em suas manifestações ideológicas. 

 Em outros momentos, porém, o conteúdo formulado pela cartilha abriu a seu leitor a 

possibilidade de compreender o universo da economia política da ditadura e seu fundamento: a 

superexploração da força de trabalho.  Em um item dedicado ao confisco salarial durante a 

ditadura militar, esse aspecto aparece: 

 

A ditadura impôs uma lei que determina os níveis mais altos permitidos para a 

elevação dos salários dos trabalhadores. Esses níveis são sempre inferiores à elevação 

dos preços (custo de vida). Vejamos o que isto significa de maior sacrifício para os 

trabalhadores [...]. Para cada trabalhador, isto quer dizer que ele trabalhou de graça 

para o patrão durante três meses, nesses dois anos, só no que se refere ao roubo de 

que ele é vítima por força da política salarial da ditadura (PCB, 1968, p.92, grifos do 

autor). 

 

                                                 
um dos mais importantes líderes bolcheviques do Partido Comunista Russo, derrotado por Stálin na disputa interna 

entre os bolcheviques pelo poder no Estado soviético.  
152 Por um ângulo “esquerdista”, Barbosa Monteiro, num balanço de sua trajetória, aponta as dificuldades para os 

que se propunham conscientizar os demais operários: “Assim, o esquerdismo me fez perder um grande raio de 

relações. Quando eu dizia que, então, a gente se torna uma máquina política quero dizer que a gente se torna como 

um missionário, que fala num alto nível de abstração; como um religioso. Eu mesmo já não sabia falar mais em 

língua de camponês, nem de operário. Pois se a gente tenta falar com eles com a linguagem do Marx no Capital, 

não entendem nada. Você tem é que contar grão de milho e dizer: “Olha aí, você produz cinquenta e o dono só te 

dá três de pagamento”. O nosso grande mal foi haver pensado que éramos donos da sabedoria, que íamos ensinar 

as pessoas a fazer as coisas quando, na verdade, os que estavam com a mão na massa nem conseguiam pôr em 

prática as orientações que a gente dava”.  
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O texto permitia ao condutor da aula expor ao aluno a reprodução da mais-valia153 no 

conjunto das relações sociais de produção capitalista no país e o papel do Estado e da política 

salarial do governo militar nesse processo. No entanto, fiel à a linha política do partido 

estabelecida no VI Congresso, esse tipo de explicação a respeito da exploração no âmbito da 

produção sobre os trabalhadores não estava vinculado à hipótese de que a solução política do 

problema viria pela confrontação direta entre capital e trabalho. Ao contrário, tal solução viria 

por meio da constituição da frente antiditatorial.  

A formulação de cursos elementares, cartilhas e de sua aplicação na educação de 

trabalhadores mostra o esforço que havia, por parte do PCB, de renovação de seus quadros, 

divulgação da concepção teórico-política do partido e politização da classe, mesmo em 

condições de clandestinidade e reestruturação partidária. Esse processo exigia a intervenção 

ativa dos intelectuais-educadores no contato direto com os militantes do partido. Para além da 

transmissão das diretrizes partidárias, caberia a eles o papel de funcionarem como um elemento 

catalisador, que potencializasse as tendências à contestação e rebeldia que não necessariamente 

se desenvolveriam por si mesmas sem um meio de expressão adequado. Como uma 

“consciência vinda de fora”. 

No caso específico do Estado de São Paulo, o trabalho de educação teria de ser 

desenvolvido com trabalhadores cujo perfil e atividades desempenhadas eram diversificadas. O 

depoimento de Anita Prestes sobre sua atuação na Volkswagen menciona as diferenças que 

havia, por exemplo, entre os trabalhadores da base do PCB na cidade de São Paulo e os que 

eram empregados na Volkswagen, em São Bernardo do Campo: 

 

Muita gente caiu, o nosso pessoal da Volkswagen foi todo preso, e eu tinha uma 

presença muito grande junto deles. Eu achava que ali estava o futuro, porque na capital 

de São Paulo havia bases de operários muito limitados, companheiros com muita 

dificuldade. E na Volkswagen havia uma base interessantíssima, que era de jovens, já 

de outro tipo de formação, outro nível cultural, ativos, atuantes, interessantes. Então 

eu me concentrei muito no trabalho com esses companheiros da Volkswagen. Eles 

não me conheciam, não sabiam quem eu era, me conheciam pelo nome de guerra. Mas 

foram presos, barbaramente torturados, até porque eram operários da Volkswagen. 

Isso foi em 1972, foram barbaramente torturados, e aí falaram a meu respeito, mas 

eles não sabiam quem eu era, sabiam só o meu nome de guerra, Alice (PRESTES, 

2012a, p.25). 

 

                                                 
153 Há nos arquivos do DEOPS/SP um material produzido pela Seção de Educação do Comitê Estadual de São 

Paulo, com a data de 1970, com o título “Alguns elementos da teoria marxista-leninista (Curso Elementar)” (30C-

1-20102), dividido em três partes: 1) Exploração capitalista (a teoria da mais-valia), 2) A teoria do Estado; 3) A 

teoria do Partido. Não foram encontrados dados até o momento que indiquem até que ponto foi utilizado na 

formação de novos quadros do PCB. 
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Quem seriam os “operários muito limitados” que corresponderiam ao perfil de 

militante do PCB no início dos anos 1970 na cidade de São Paulo? Um possível exemplo é o 

de Francisco José Santana, cerca de 45 anos à época, cobrador de ônibus. Segundo o relatório 

da 2ª Seção do II Exército, de 3 de fevereiro de 1975, “iniciou sua militância subversiva em 

1962, por intermédio de Moysés Wainstein, integrando a célula da base da garagem dos bondes 

da Vila Mariana – SÃO PAULO/Capital” (DEOPS, 50Z-9-39000). Francisco Santana, 

conforme o relatório, contribuía financeiramente para o partido e era responsável pela 

arrecadação de dinheiro junto aos militantes de sua célula. Chegou a participar em 1971 do 

curso de capacitação política do PCB ministrado por Anita Leocádia Prestes a partir da cartilha 

do partido. Sobre Francisco Santana pesava a acusação de ter participado entre 1965 e 1973 “do 

esquema de distribuição do jornal “VOZ OPERÁRIA”, recebendo e distribuindo exemplares” 

(DEOPS, 50Z-9-39000). Foi encaminhado ao DOPS/SP em 24 de janeiro de 1975, num 

momento de forte repressão ao partido. Não se deve deduzir a formação político-ideológica de 

um militante apenas pela profissão que exerce. Mas o perfil de trabalhador alvejado pelo PCB 

era o da grande empresa fabril, cuja divisão do trabalho dava vida ao trabalhador coletivo.  

No mesmo dia em que fora preso Francisco Santana, outro cobrador de ônibus da 

CNTC era encaminhado ao Dops/SP. Sebastião Amaro de Oliveira, 48 anos. Segundo o 

relatório, entrou para o PCB em 1963, por intermédio de Antonio Pereira dos Santos. Sebastião 

era membro do Comitê de Transportes do partido, suplente do setor de propaganda e 

responsável pela distribuição da Voz Operária em sua célula (DEOPS, 50Z-9-38999). 

Nota-se, por esses exemplos, que o PCB tinha inserção entre os trabalhadores da 

cidade de São Paulo, mas não necessariamente nos setores mais avançados da produção 

capitalista no país. O perfil socioeconômico destes personagens que se pode extrair dos arquivos 

dos aparelhos de repressão aproxima-se mais daquele descrito por Ecléa Bosi do que ao novo 

tipo de operário destacado por Florestan Fernandes. 

Mas também havia exemplos de operários fabris que atuavam na cidade de São Paulo, 

como Luiz Esteves Orlati.  Ele trabalhou em empresas como Metal Leve e Burroughs 

Eletronica. No processo contra Amauri Danhone, utilizado nesta pesquisa como fonte para 

obtenção de dados, Orlati é mencionado em várias páginas do processo como responsável por 

organizar reuniões, conquistar novos membros para o PCB – entre eles, o próprio Amauri 

Danhone – e assessorar Anita Prestes em suas aulas154. Quando preso, o fato de negar 

                                                 
154 Segundo o relatório: “Através de LUIZ ESTEVES ORLATI, ingressou no PCB, o qual inicialmente aliciou-o, 

usando artifícios e entregando-lhe exemplares do jornal “Voz Operária”, órgão oficial da referida organização. O 

interesse de LUIZ ESTEVES ORLATI sobre sua pessoa era aproveitá-lo no partido por ser diretor sindical e com 
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participação no PCB em interrogatório lhe valeu o qualificativo de possuir “personalidade de 

delinquente, useiro e vezeiro em burlar as normas de segurança nacional” (DEOPS/SP – 

Protocolo 4241/Livro 8/Fl.16 – 6/10/1975). Luiz Orlati é um entre tantos dos personagens 

desconhecidos da história, mas que garantiram a sobrevivência de seu partido nos duros anos 

da clandestinidade e a resistência à ditadura civil-militar.  

No entanto, o contraponto operários de São Paulo – operários do ABC presente no 

relato de Anita Prestes baseia-se na percepção de um novo tipo de operário em fábricas como 

a da Volkswagen, com maior nível cultural e político. O depoimento revela também a esperança 

presente entre intelectuais do PCB de que do setor mais avançado poderia se desenvolver um 

novo militante, um revolucionário diretamente ligado ao processo produtivo.  

Os problemas e desafios que essa prática acarretava pode ser observado num relato 

mais detalhado e que se encontra em documento sobre uma experiência numa “grande 

empresa”, assinado por Itagiba Brasil. 

 

 

3.5.2 “Itagiba Brasil”: reflexões sobre uma experiência do PCB em uma grande empresa 

 

 

Nos arquivos do DEOPS/SP, na pasta 50D-7-1714, de 21/07/1971, há um anexo 

intitulado “Como construir o partido nas grandes empresas” de autoria de Itagiba Brasil de 

março de 1971. O Inquérito do DOPS trazia a informação de que este documento fora 

distribuído pela direção do PCB para os organismos intermediários do partido, com a finalidade 

de informação e orientação. O delegado também noticiava que a distribuição do documento 

assinado por Itagiba Brasil devia-se ao sucesso alcançado pela organização de base do partido 

na Volkswagen a qual contaria com 32 militantes. A hipótese aqui proposta é de que Itagiba 

fosse na verdade Hilário Gonçalves Pinha, por duas razões: quando atuou na luta camponesa 

de Porecatu, Paraná, Hilário Pinha utilizou o nome Itagiba (PRIORI et al, 2012); ele também 

                                                 
imunidades do afastamento da firma onde ambos trabalhavam, denominada Metal Leve, em cujas dependências 

possuia livre acesso, o que facilitava seus contatos com os operarios em geral, para leva-los a ingressarem em tal 

partido. Dessa forma fez reuniões nas proximidades da firma Metal Leve e depois na sede do Sindicato dos 

Quimicos em Santo Amaro, com LUIZ ESTEVES ORLATI e outros empregados da Metal Leve, para discutirem 

assuntos relacionados com o PCB. Além disso, reuniões foram feitas nas casas de militantes do partido, na região 

de Santo Amaro, onde ANITA LEOCÁDIA PRESTES, vulgo “Alice”, assessorada por LUIZ ESTEVES ORLATI, 

ministrava aulas da “cartilha” do PCB” (DEOPS/SP, Fl.6, 50D-7-1714).  
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era um dos principais dirigentes do PCB na região de São Bernardo, e, segundo os dados que 

constam no processo de Amauri Danhone, prestava assessoria política direta à base da 

Volkswagen, além de participar junto com Anita Prestes da educação dos militantes na região. 

Pela importância do tema abordado e pela riqueza de detalhes que este documento contém sobre 

a atuação do partido numa grande empresa, ele merece ser analisado em detalhes para a 

visualização do conjunto dos problemas ali enfrentados. 

No texto de cerca de vinte páginas, seu autor aborda vários aspectos que envolvem a 

organização do trabalho do partido junto a uma empresa, tais como: critérios e métodos de 

trabalho da base, a realização da agitação e propaganda, medidas de segurança, formação de 

quadros dirigentes, finanças, combinação do trabalho legal e ilegal e trabalho de frente única. 

Conforme nota explicativa contida no próprio texto, ao final, o documento contou com a 

aprovação do secretariado da organização de base em questão e de alguns militantes de 

organizações superiores. Seu objetivo principal era o de transmitir a experiência realizada na 

empresa onde atuavam a todos os que enfrentavam na prática o “desafio histórico” – proposto 

pelo VI Congresso do PCB.  

O ponto de partida de Itagiba Brasil é a constatação de que o partido não vinha 

utilizando sua experiência adquirida ao longo de quarenta e nove anos de existência, em 

especial na relação do partido com a classe operária. Como exemplo, Itagiba cita o despreparo 

do PCB quando perdeu suas tipografias e meios de propaganda legal após o golpe de 1964. O 

objetivo do autor é o de transmitir a experiência de construção do partido em uma grande 

empresa “nos dias atuais”. Com a finidade de exaltar o trabalho realizado, o autor afirma que 

os resultados obtidos até aquele momento só foram possíveis devido à luta contra a passividade, 

o conformismo e a burocracia nas fileiras do partido. Feita essa ressalva o autor passa a detalhar 

o local e a forma de atuação do partido que acompanhava.  

“Nossa atuação se desenvolve numa grande empresa imperialista, com milhares de 

operários” (DEOPS/SP-50D-7-1714-fl.2). Antes de 1964, o PCB, segundo Itagiba Brasil, tinha 

influência no sindicato da categoria. Porém a atividade partidária se resumiria ao trabalho 

sindical de cúpula e a um tipo de militância política que não combinava devidamente o trabalho 

legal com o ilegal. Haveria nesse caso a subestimação do trabalho de educação política dos 

militantes. Mostra-se nesse raciocínio de Itagiba Brasil um tipo de crítica à relação do PCB com 

a classe operária no período anterior ao golpe civil-militar de 1964 que ajuda a compreender o 

“espírito” presente nos que levavam a cabo o PLACCONPE. Crítica ao “cupulismo” sindical e 

ênfase no trabalho com a base operária na fábrica – como observado em textos analisados da 
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Voz Operária. O pressuposto do autor era de que devia-se preparar os militantes para a 

aplicação de todas as formas de luta. 

Segundo Itagiba Brasil, alguns anos após o golpe houve uma reunião de quatro 

militantes. Um deles de certa liderança e relativa experiência começou a reunir entre quatro e 

cinco operários na hora do almoço e tempos depois já mobilizara mais de cem militantes. De 

início, a mobilização tinha como eixo as reinvindicações dos trabalhadores e se restringiu 

àqueles “mais esclarecidos”. Houve a resposta da empresa, que aumentou os salários de alguns 

operários e dispensou outros, inclusive o “nosso companheiro”. Este fato levou os militantes a 

uma autocrítica sobre os métodos de trabalho na empresa: “nos últimos anos, conseguimos 

aumentar dez vezes o número de membros da BASE, assim como a arrecadação financeira, 

aliada a um significativo crescimento da atividade política do P. na empresa” (DEOPS/SP-50D-

7-1714-fl.3).  

A revisão dos critério e métodos de trabalho com relação a base devia-se à necessidade 

de aumentar os quadros entre os trabalhadores da empresa. Dada a diversidade de operários 

decorrente da própria divisão interna de trabalho, a questão que se colocou para os dirigentes 

que comandavam aquela ação era a de qual o perfil do operário a ser recrutado. Segundo o 

relato de Itagiba Brasil, no debate sobre o tema houve duas posições.  

Uma era a dos militantes que argumentavam que o recrutamento deveria ocorrer entre 

os mais explorados, os “peões”. Dado que os trabalhadores mais qualificados tinham um nível 

de vida que os aproximavam da classe média, seriam mais influenciados pela pequena 

burguesia. Poderiam ser mais individualistas e acomodados. Uma espécie de “aristocracia 

operária”, embora esse termo não apareça no texto. Pode-se extrair dessa parte do relato de 

Itagiba Brasil que havia uma posição que buscava o setor mais explorado entre os operários, 

em oposição ao setor “aristocrático” – indício da existência das posições internas ao partido que 

se pautavam pela concepção de aristocracia operária, conforme aparece nos depoimentos de 

Hércules Corrêa e João Guilherme Vargas Netto, mencionados anteriormente. 

A segunda posição, endossada por Itagiba Brasil, argumentava que os trabalhadores 

braçais, sem qualificação, eram constituídos por pessoas vindas do campo e do interior do país, 

analfabetos, semianalfabetos e politicamente atrasados. Apesar dos baixos salários, 

experimentavam uma elevação de seu nível de vida em relação à massa camponesa155. A 

                                                 
155 Esse argumento sobre os trabalhadores braçais, em alguma medida, aproximava-se daquele utilizado por Caio 

Prado Júnior sobre o caráter reformista da classe operária no Brasil. De acordo com Secco (2008, p. 115-116-

grifos RL) “A concepção de revolução em Caio Prado Júnior bem como sua visão do socialismo guardaram uma 

coerência em toda sua vida. Em 1952 (Dialética do conhecimento) ele já via o socialismo nem como um patamar 

predefinido, nem como uma simples ditadura de classe, mesmo a do proletariado – afinal, o proletariado era o 
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constatação feita por Humphrey nas fábricas que serviram de base à sua pesquisa sugerem que 

este setor da força de trabalho relatado por Itagiba Brasil era proporcionalmente significativo: 

“A indústria automobilística emprega sobretudo mão-de-obra não-qualificada e semi-

qualificada; mais de 70% dos operários nas duas fábricas pertenciam a estas categorias” 

(HUMPHREY,1979, p.91). 

Por essa mudança no padrão de vida, sua capacidade de luta seria extremamente 

reduzida durante certo tempo. Para Itagiba Brasil (DEOPS/SP-50D-7-1714-fl.4):  

[...] são justamente os trabalhadores braçais, que se incorporaram nos últimos anos à 

classe urbana, que revelam o nível mais baixo de consciência política de classe e que, 

dessa maneira, contribuem, inclusive, para o debilitamento temporário do movimento 

operário.  

 

Esses trabalhadores, portanto, ainda não se disponibilizariam para a luta. Com excesso 

de mão-de-obra não qualificada nos grandes centros urbanos, a maioria desses trabalhadores 

estaria mais preocupada em conservar seus empregos do que em lutar por aumento de salários. 

Os trabalhadores manuais, os “peões”, não seriam o alvo principal para o recrutamento nas 

grandes empresas – na concepção de fundo deste raciocínio, o atraso histórico característico do 

campo brasileiro e tão destacado nas análises oficiais do PCB, ainda constituiriam um obstáculo 

à conscientização de classe, ao posicionamento crítico e combativo frente a exploração. Na 

concepção dos dirigentes do PCB ainda era comum a associação entre origem social camponesa 

e atraso do movimento operário-sindical156. O foco, portanto, estaria nos operários qualificados.  

Itagiba Brasil enumera quatro razões básicas para justificar seu argumento: 1) os 

trabalhadores qualificados têm maior estabilidade no emprego e liberdade de ação na empresa; 

2) representavam a parte mais jovem e instruída da classe operária, muitos dos quais estudando, 

e, assim seriam mais susceptíveis aos problemas políticos  sociais do país; 3) por terem nível 

cultural mais elevado, estariam em melhores condições de assimilar a teoria marxista e a linha 

política do partido; 4) por sua própria posição no processo produtivo, teriam condições mais 

                                                 
fruto da revolução industrial junto com sua negação, a burguesia. Uma vez a convivência dessas classes tornada 

intolerável, elas se destroem mutuamente ou são ambas destruídas por um mundo novo, o socialista. No Brasil, 

entretanto, o proletariado apresentava uma situação diferente. Na Europa, a proletarização foi uma 

desclassificação social; aqui significou em geral uma ascensão social, pois sua origem está nos imigrantes que 

no país melhoraram de vida ou em ex-escravos que igualmente adquiriam um novo status profissional. Portanto, 

é de supor que isso tenha consequências programáticas e políticas, sendo o proletariado muito mais propenso a 

uma política de reformas sociais. E são exatamente tais reformas que constituem um programa revolucionário”. 
156 No artigo “Sindicalização – obrigatória ou espontânea?”, em que contesta a defesa por membros do partido da 

sindicalização obrigatória, Mauro Brito é explícito a esse respeito: “Outra causa importante que impediu e impede 

um maior avanço do movimento sindical e operário, vamos encontrar na origem social dos trabalhadores 

brasileiros, em grande parte provenientes do campo, carregando consigo uma mentalidade individualista, 

avessa à organização, ou seja, uma mentalidade pequeno-burguesa. Aí, no nosso entender, se encontra o ponto 

de partida para a compreensão do atraso do movimento operário e sindical em nosso país” (VOZ OPERÁRIA, 

dez. 1971, p.2, grifos RL). 
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propícias para assumirem a liderança sobre os demais trabalhadores. O nível de consciência era 

fundamental na argumentação de Itagiba Brasil, que afirma nesse documento que “o operário 

só ingressa no P., quando toma consciência da exploração capitalista e não porque esteja 

descontente com a sua situação ou passando fome” (DEOPS/SP-50D-7-1714 – fl.6). 

Pelo perfil de alguns dos militantes do PCB recrutados na Volkswagen, como Amauri 

Danhone (inspetor de qualidade) e Heinrich Plagge (supervisor de inspeção e universitário157) 

constata-se que a posição defendida dor Itagiba foi de fato aplicada pelo partido naquela 

empresa. Dada a pouca disponibilidade de força de trabalho qualificada no período, esta 

categoria de trabalhadores tinha maior poder de negociações diante de seus patrões, conforme 

dados do período.158 

Por outro lado, mostra a preferência daqueles que aplicaram o Placconpe pelo que 

Florestan Fernandes (1981) caracterizou como “o novo tipo de operário”. A ideia era a de buscar 

na fábrica aqueles capazes de difundir uma nova política e a atuação planejada de confronto ao 

capital – portanto, que iriam além da cartilha.  

Uma segunda ordem de problemas analisados por Itagiba Brasil refere-se ao 

recrutamento de novos militantes. Segundo o autor, esse processo dividia-se em três etapas: 

discussão com simpatizante sobre os problemas de sua seção e do conjunto da empresa; caso 

houvesse interesse, o militante deveria estabelecer para o seu interlocutor a ligação entre os 

problemas locais da empresa e os problemas nacionais para, a partir deste ponto, apresentar a 

orientação política do partido; por fim, inserção do simpatizante em algumas atividades da vida 

sindical, proposição da leitura de artigos e de material do partido. Nesta etapa, a pessoa passaria 

a ser considerada como simpatizante e parte do círculo de amigos da organização de base da 

empresa. A continuidade deste processo levaria ao recrutamento, mas com o novo militante 

tendo ligação restrita com um membro do secretariado e alguns militantes de sua seção na 

                                                 
157 “[H.Plagge] Ocupava o cargo de supervisor de inspeção da Volkswagen, que lhe propiciava salário elevado e 

sendo universitário, estava bem inteirado dos objetivos da organização. Assim sendo, não teve dificuldades em 

aliciar e orientar, empregados de menor categoria [sic], para o PCB” (DEOPS/SP – Protocolo 4241/Livro 8/fl.11).  
158 “No período em estudo, 1973-75, pela primeira vez, em São Paulo, tornou-se significativa a escassez de mão-

de-obra, porque faltava mão-de-obra não qualificada. Entretanto, para a mão-de-obra qualificada, a escassez havia 

sido comum por um longo tempo e, durante o boom de 1967-73, a situação apenas se tornou mais grave do que o 

normal. A indústria automobilística foi afetada, sim, pela escassez geral de mão-de-obra qualificada (e os 

operários qualificados viram-se em uma posição de força em face dos empregadores) mas não pela falta de 

mão-de-obra não-qualificada. No caso dos operários não-qualificados, a indústria automobilística estava pagando 

salários acima da média e podia assim atrair mão-de-obra, embora a construção civil e algumas das firmas menores 

da indústria de transformação sofressem as consequências da escassez” – daí o problema da rotatividade”. 

(HUMPHREY, 1979, p.106, grifos RL). 
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fábrica. De acordo com Itagiba Brasil, a realização dessa prática possibilitara a conquista de 

algumas “dezenas de camaradas” na empresa em questão. 

Outro ponto importante era o da forma de decisão, tendo em vista que por questões de 

segurança os integrantes das células do partido não tinham contato entre si. Essa mediação era 

feita por algum secretário ou assistente político. A solução era a seguinte: realizar assembleias 

por seções, nas quais eram eleitos os delegados para a assembleia geral. Estes teriam base legal 

para decidir sobre os problemas da organização de base na empresa. Vinculado a este tema 

estava o de como levar as decisões da assembleia não apenas para os militantes que atuavam 

naquela base, mas para o conjunto dos trabalhadores – o campo de atividades próprios à 

“agitação e propaganda”.  

Segundo Itagiba Brasil, a agitação oral trazia bons resultados, mas colocava em risco 

a segurança dos integrantes do partido, devendo portanto restringir-se a círculos restritos. Com 

relação à propaganda, esta tinha que assumir um caráter clandestino, por meio da distribuição 

de folhetos, boletins e até um jornal da empresa. Itagiba Brasil ressalta as dificuldades materiais 

para realizar a propaganda do partido na empresa, já que dispunham apenas de uma máquina 

de escrever e um reco-reco – precariedade comum a vários agrupamentos de esquerda durante 

o regime militar. Mas: 

 

[...] com este material precário, foi possível imprimir milhares de volantes que foram 

distribuídos na empresa. Temos enfrentado enormes dificuldades para realizar esta 

tarefa, pois contamos apenas com a perseguição do aparelho de repressão policial, 

montado pela ditadura tanto fora como dentro da empresa e, além disso, nossos 

militantes são novos, despreparados e sem experiência prática (DEOPS/SP-50D-7-

1714 – fl.9).  

 

Ainda sobre esse tema, Itagiba Brasil relata que havia debate a respeito dos boletins 

distribuídos na fábrica, ou seja, se deveriam ou não ser assinados pelo partido. A inclinação era 

para registar o nome do partido, com o intuito de se diferenciar de outros grupos de esquerda 

que também se pronunciavam em nome da Revolução – há referência no texto sobre a presença 

de “ultraesquerdistas” na fábrica159. Tendo em vista que este documento visava orientar a 

                                                 
159 A Volkswagen era uma empresa sempre visada pelas organizações de esquerda. Conforme Barbosa Monteiro, 

da Oposição Sindical: “O fim da greve de Osasco significou a volta ao trabalho a nível de fábrica, com pequenas 

greves de seção, como na VW e na Mercedes. De agosto até dezembro de 1968, participei da criação de oito jornais 

de fábrica, e mais um que saiu exatamente no dia do Ato 5, sexta-feira, 13 de dezembro. [...] Pra maioria, esse era 

apenas um ato a mais. Não percebiam que era um golpe dentro do golpe. Comecei então a explicar, mas afinal 

comecei a sentir como se estivesse desanimando eles. Um companheiro comenta: “Mas repressão nós vamos ter 

sempre. Que fazer? Então não vamos fazer mais nada?” Tive, então, que explicar tudo de maneira diferente. Foi 

aí que organizamos todo um processo de distribuição. Era um jornal regional que nós criamos na base sindical, O 

Macacão. Tiramos 10.000 exemplares, para distribuir em toda a jurisdição de São Bernardo. Na VW, por exemplo, 

uma fábrica de 20.000 operários, distribuíamos 4.000 exemplares. Como seria muito arriscado que os próprios 
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prática de outros integrantes do partido que atuavam em empresas e de informar sobre erros e 

acertos na atividade cotidiana, Itagiba menciona um exemplo concreto de denúncia realizado 

na fábrica em que atuava: 

 

Tendo como base a nossa própria experiência, chegamos à conclusão que é preciso 

saber escolher o momento exato para colocar um determinado problema, mesmo 

quando se trata dos problemas mais sentidos pela massa. Assim, para citar um ex., 

quando um trabalhador da emprêsa sofreu um grave acidente numa prensa obsoleta e 

o acontecimento gerou o protesto espontâneo de sua seção, chegando ao 

conhecimento de tôda a emprêsa, no dia seguinte lançávamos o boletim do P., 

mostrando que aquelas prensas imprestáveis tinham entrado no país como novas e que 

isso era uma forma dos capitalistas estrangeiros realizarem a remessa ilegal dos lucros 

para o exterior. Provávamos que, desta maneira, os capitalistas estrangeiros realizaram 

a remessa ilegal dos lucros para o exterior. Provávamos que, desta maneira, os 

capitalistas estrangeiros, além de explorarem os operários, estavam espoliando e 

empobrecendo a nossa pátria e que o atual govêrno militar, além de reacionário, é 

entreguista e vendilhão, porque permitiu e facilitou essa espoliação dos imperialistas 

em nosso país. Ao mesmo tempo em que fazíamos a denúncia, procurávamos 

convocar os trabalhadores para uma posição de luta de classes (DEOPS/SP-50D-7-

1714 – fl.10). 

 

Trata-se de um exemplo de agitação e propaganda realizada no espírito anti-

imperialista do VI Congresso. Neste caso, cabe a indagação se a conclusão sobre o melhor 

momento de realizar esse tipo de atividade não seria decorrência da experiência de denúncia da 

Volkswagen durante o lançamento do milionésimo carro, conforme relato de Lúcio Bellentani. 

Diante dos dados disponíveis, não há como apresentar uma conclusão a respeito.  

Segundo Itagiba Brasil a recepção às questões políticas era boa entre os trabalhadores 

naquele momento, os quais chegavam a colocar o futebol em segundo lugar. Essa aceitação 

ocorria principalmente entre os setores mais esclarecidos dentre os operários. Houve inclusive, 

segundo seu relato, diálogo e colaboração com os grupos “ultra-esquerdistas”. O sucesso do 

recrutamento refletia-se na consolidação da contribuição financeira por novos militantes: 

“conseguimos fortalecer o P. com novos membros e ampliar as finanças orgânicas, sendo que 

no último Mês Nacional de Finanças, mais de duas dezenas de operários de nossa empresa 

contribuíram com um dia de seu salário para a campanha” (DEOPS/SP-50D-7-1714 – fl.11). 

Mas a tarefa de agitação e propaganda também deveria seguir medidas de segurança 

diante dos agentes da repressão. É de se destacar o trabalho de identificação do aparelho de 

repressão no interior da fábrica, com militantes destacados exclusivamente para essa tarefa. 

Levando-se em consideração que na empresa havia tanto agentes dos aparelhos de repressão do 

Estado quanto a presença clandestina de uma organização de esquerda, a fábrica, o local da 

                                                 
companheiros dessa fábrica distribuíssem o jornal, trouxemos 16 companheiros de outras fábricas, que não eram 

conhecidos aí”. (MONTEIRO, 1978, p.132).  
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produção de mercadorias, tornava-se um campo onde se realizava uma guerra silenciosa, com 

serviços de espionagem de ambos os lados: 

 

Planificamos cada ação em seus mínimos detalhes, levando em conta dia, hora, 

equipes, área de ação de cada equipe, bem como o sistema de segurança propriamente 

dito, que consiste fundamentalmente no reconhecimento prévio da área, no fato de 

destacar-se os elementos que farão a cobertura, na escolha dos sinais de aviso, 

etc.(DEOPS/SP-50D-7-1714 – fl.12). 

 

Para assegurar a continuidade da organização de base naquele contexto de luta contra 

a articulação Estado-capital, Itagiba Brasil informa que eram mantidos militantes na reserva 

para as ocasiões de “queda” – prisão pelos aparelhos de repressão.  

O passo seguinte no documento é o da análise dos quadros dirigentes do partido na 

fábrica e dos problemas enfrentados a esse respeito – questão chave para o PCB. A base do 

partido na empresa referida era constituída em cerca de 90% por trabalhadores jovens e recém 

ingressos na militância partidária. No entanto, com relação à educação política e ideológica, - 

“problema número um da base” (DEOPS/SP-50D-7-1714 – fl.14) - Itagiba Brasil mostrava-se 

incomodado com o fato de que poucos dos que ingressavam no partido adquiriam “consciência 

da grandiosidade da nossa causa e da imensa responsabilidade que repousa sobre seus ombros” 

(DEOPS/SP-50D-7-1714 – fl.13). Poucos seriam os que procuravam estudar e elevar seu nível 

de conhecimentos. Havia, portanto, a subestimação da importância do estudo nas fileiras 

partidárias, “o qual vai se somar à tradicional subestimação existente no P. pelo trabalho de 

educação e formação de quadros” (DEOPS/SP-50D-7-1714 – fl.13). Embora, como ressalta 

Itagiba Brasil, historicamente muitos operários entravam no PCB para aprenderem e quando 

constatavam que isso não ocorria nas reuniões, se afastavam160. Daí a atenção a ser dada à 

educação permanente. 

O autor observa que mesmo os operários que frequentavam os cursos técnico-

profissionais subestimavam o estudo da teoria e da linha política do partido. Ele constatava que 

era alto o comparecimento às reuniões em que se discutiam atividades práticas, mas baixo o 

comparecimento às reuniões destinadas ao estudo de formação teórica. 

Os problemas relatados por Itagiba Brasil permitem uma aproximação do nível de 

dificuldades encontrado pelos intelectuais do partido para realizar seu intento, ou seja, elevação 

do nível cultural e de consciência dos trabalhadores e constituição destes como classe social 

                                                 
160 “[...] a experiência do passado nos mostrou que muitos operários ingressam no P. para aprender alguma coisa, 

e como nas reuniões só se tratava de rifas e de outros problemas desse tipo, acabaram se afastando” (DEOPS/SP-

50D-7-1714 – fl.14). 
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que se propõe a conquista do poder político. Apesar das dificuldades relatadas, o autor indica 

que resultados positivos foram alcançados a partir de medidas que buscaram simplificar o 

processo de ensino e aprendizagem, romper com a formalidade e promover o debate 

democrático161. Nestes casos, é possível que a relação entre os educadores e os militantes 

proporcionasse o questionamento do senso comum mais arraigado, marcado pela ideologia das 

classes dominantes e pela subalternidade. 

Outro tema abordado por Itagiba Brasil foi o de como realizar o trabalho sindical na 

empresa. Seguindo o padrão de atividade do PCB à época, a preparação para o trabalho sindical 

deveria combinar trabalho legal com o ilegal, isto é, tanto nos espaços disponíveis quanto 

naqueles vedados pela articulação Estado-capital. A dificuldade principal segundo Itagiba 

devia-se à meta estabelecida pelo partido, que era de realizar um trabalho de massas amplo. No 

entanto a base de que dispunha o partido na empresa ainda era pequena em termos numéricos, 

com grande parte dos esforços destinados ainda à organização e construção do partido na 

empresa. Para o desenvolvimento do trabalho sindical isto ainda não era suficiente, visto que 

este exigia maior qualificação, como conhecimento da legislação trabalhista e sindical, dos 

problemas da empresa, do nível de consciência dos operários, bom relacionamento com os 

demais companheiros, etc.  

Apesar destas dificuldades, segundo Itagiba, a base que atuava na empresa vinha 

tentando realizar o trabalho sindical, no entanto, o nível de adesão aos sindicatos era baixo. A 

solução tentada para contornar este problema foi a de estimular a participação dos operários nas 

assembleias dos sindicatos, lançando boletins informativos dentro da empresa sobre a 

realização destas. Num esforço de síntese explicativa sobre as dificuldades para se conquistar 

avanços no trabalho sindical, Itagiba Brasil recorre a Lenin: “muitos de nossos companheiros 

ainda não assimilaram os ensinamentos de Lenin sobre a necessidade e a importância dos 

comunistas atuarem nos sindicatos reacionários e, por isso, subestimam o trabalho sindical na 

fase atual de ‘arrocho’ e repressão da ditadura” (DEOPS/SP-50D-7-1714).  

                                                 
161 Quatro são as medidas elencadas: 1) tornar as reuniões que eram formais e pesadas mais simples, naturais e 

agradáveis; 2) iniciar o estudo a partir do debate sobre a realidade local, os problemas concretos vivenciados na 

empresa, e relacioná-los com os problemas gerais do país; 3) realização de discussão individual com aqueles que 

manifestavam dúvida ou confusão ideológica”; 4) promoção de encontros informais entre os companheiros e suas 

famílias. Segundo Itagiba este último aspecto serviu para aprofundar o debate sobre questões do partido com 

resultados positivos para o trabalho de solidariedade junto aos presos políticos, por exemplo. Sobre o ponto 1, 

confira-se a descrição de Itagiba sobre a necessidade de romper com a formalidade do partido: “Ao permitir os 

apartes e contra-apartes, sem muito rigor na limitação do tempo, temos ajudado os companheiros mais íntimos e 

que têm mais dificuldades para expor seu pensamento, a se desenvolverem politicamente e adquirirem mais 

confiança em suas próprias forças. Desta maneira, até mesmo quando as reuniões adquirem o caráter liberal e, até 

certo ponto “abagunçado”, no final, as resoluções adotadas pela Base são fruto de um debate democrático muito 

mais amplo que nas reuniões formais, e por isso, resultam mais acertadas” (DEOPS/SP-50D-7-1714 – fl.14).  
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Seguindo a linha traçada pelo VI Congresso do PCB, o entendimento de Itagiba Brasil 

era de que se deveria combinar a atuação clandestina com a atividade sindical legalmente 

permitida pela ditadura. Segundo seu relato, a partir da discussão entre militantes do partido na 

empresa sobre esta questão, foi formulada a proposta de criação de comissões ou comitês 

clandestinos de frente única. Seria o meio de combinação ideal das atividades legais e ilegais, 

com militantes preparados para o exercício de todas as formas de luta.  

A frente única assim entendida representaria a preparação para “dirigir a luta da classe 

operaria durante todo o processo da Revolução Brasileira, até a conquista do poder político e 

consequente construção do socialismo” (DEOPS/SP-50D-7-1714). Nota-se nesta passagem a 

reafirmação de um dos pontos centrais daqueles que conceberam o Placconpe, a conquista do 

poder político a partir da luta na fábrica. As dificuldades apontadas para a realização desse 

intento seriam o baixo nível de consciência política dos trabalhadores, baixo grau de 

sindicalização, ausência de liberdades sindicais, dificuldades para reunir as diferentes correntes 

sindicais, radicalismo e intransigência da ultra-esquerda, sectarismo e inexperiência de alguns 

militantes. Diante desse cenário, Itagiba Brasil salientava a necessidade de realização de um 

trabalho paciente e de longo prazo para a formação da frente única pela base. Um dos elementos 

centrais para mobilizar a classe deveria ser a luta contra o arrocho salarial.  

O relato é encerrado com algumas conclusões sobre a política desenvolvida pelo 

partido na referida empresa até aquele momento. Para o autor, apesar da repressão policial, 

havia condições favoráveis para a construção do partido nas empresas. No entanto, mesmo com 

o aumento verificado em dez vezes no número de militantes, o partido ainda seria 

numericamente pequeno e politicamente débil em relação às possibilidades e às necessidades 

da empresa. Assim, o fortalecimento do partido dependeria da adoção de medidas de segurança, 

de uma política de agitação e propaganda voltada para os problemas sindicais e políticos da 

classe operaria e da participação de militantes de maior experiência.  

 

 

3.5.3 “Walter Meireles”: continuando o debate 
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Como complementação ao debate realizado sobre a experiência do PCB nas fábricas, 

há um artigo assinado por Walter Meireles162 e publicado no terceiro número da revista Estudos 

(1971)163. Em comparação com os textos de Itagiba Brasil e aqueles publicados na Voz 

Operária, como os de Murilo Meirelles, o de Walter Meireles, “A política de construção e de 

consolidação do partido nas empresas”, assume perfil mais próximo ao acadêmico, inclusive 

ao polemizar com ideias de professores universitários – caso de Leôncio Martins Rodrigues. 

Walter Meireles era mais um dentre os intelectuais do partido a enfatizar que junto às 

mudanças políticas ocorridas no país produziam-se modificações na estrutura do proletariado e 

na luta de classes. Meireles apontava para a necessidade de sintetizar as várias experiências do 

partido com a classe operária. Segundo o autor, a característica marcante teria sido a 

irregularidade dessa trajetória, nesse sentido teria ocorrido a construção, mas não a 

consolidação do partido nas empresas, haja vista a contínua destruição das organizações 

partidárias nos locais de trabalho. Seguindo a tendência da maioria dos artigos publicados em 

jornais e revistas do partido, Meireles segue a linha de refutação das práticas golpistas e do 

papel insubstituível do proletariado na revolução. 

Mas o que este autor destaca é a necessidade de se ir além do que estava colocado nas 

resoluções do partido por meio de um trabalho de investigação permanente sobre as condições 

sócio-políticas nas empresas. Isto auxiliaria a ação e a tática do partido junto ao movimento 

operário-sindical. Essa tarefa não deveria ser algo destinado aos especialistas do partido, mas a 

todos os militantes do setor. Para W. Meireles, era necessário superar na prática o excessivo 

centralismo oriundo “do sistema de culto à personalidade”- o stalinismo.  

Com relação ao debate ideológico, Meireles indica dois alvos que deveriam ser 

combatidos: um seria a tendência representada por sociólogos que defendiam a inexistência de 

um proletariado brasileiro conforme as teorias de Marx e Lenin, casos de Hélio Jaguaribe e 

                                                 
162 Autor original não identificado. 
163 A revista Estudos cujo exemplar analisado foi encontrado em microfilmagem dos arquivos do DEOPS/SP, tinha 

um perfil teórico, com textos de caráter acadêmico, inclusive. Era vendida a Cr$5,00. O índice do nº3 permite essa 

constatação: 1-“Partido nacional autêntico e parte integrante do movimento comunista mundial”, Jorge Ferreira; 

2-“Sobre a regulação e a programação da economia capitalista”, Lev Alter; 3-“Algumas repercussões prática da 

doutrina de segurança nacional da E.S.G., Paulo Honório Gonçalves; 4- “O exército na vida política dos países 

latino-americanos”, Anatoli Shulgovski; 5-“Algumas considerações sobre o nacionalismo no Brasil”, Eduardo Sá; 

6- “A política de construção e de consolidação do Partido nas empresas”, Walter Meireles; 7- “A teoria leninista 

do reflexo e a luta ideológica”, Mikhail Rutkevich; 8- “Caracterísitcas da industrialização brasileira”, Mário 

Mateus (DEOPS/SP, 30C-1-22.375). Como hipótese, a revista Estudos pode ser considerada em contraponto à 

Revista Temas de Ciências Humanas, editada entre 1977 e 1981. Ambas apresentam a preocupação em discutir os 

fundamentos teóricos da linha do Partido. No entanto, Estudos parece expressar uma linha mais afinada ao antigo 

“marxismo-leninismo”, enquanto a revista Temas representaria a linha crítica ao “marxismo-leninismo” difundido 

pelo PCB até o início dos anos 1970. 
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Leôncio Martins Rodrigues164; o outro seria a ultraesquerda, que afirmava a falência do PCB e 

de sua política, e que disputava com este a influência sobre os trabalhadores nas fábricas. A 

ideia do autor é a de que a concepção sobre o proletariado que orienta a política do partido 

deveria ser ampla: 

 

[...] a conceituação de empresa – a que essa orientação visa – adquire versão mais 

política. Passa a englobar, além da fábrica, a fazenda, a autarquia, a escola e similares, 

que incluem trabalhadores braçais, operários qualificados e empregados em ocupação 

não manual. Poder-se-ão definir as empresas fundamentais do ângulo de ocupação da 

mão de obra; e as estrategicamente importantes, no plano econômico e de luta de 

classes, sob o aspecto da divisão geográfica, nos locais onde concentram as maiores e 

principais empresas (DEOPS/SP-30-C-1-22.374 - p.84). 

 

Nota-se a continuidade com a linha de interpretação estabelecida no Roteiro do 

Placconpe na elaboração de concepção ampla e política de empresa, mas também do 

proletariado. Segundo Walter Meireles, esse seria um caminho para a reinterpretação criadora 

da tese de Lenin sobre os operários industriais como o núcleo dirigente do proletariado – para 

não se incorrer na mera “repetição de frases dos mestres do marxismo”. A diferença deste autor 

em relação aos demais era a de não conferir centralidade ao proletariado industrial.  

A concepção de partido da classe operária ou do partido como “Estado maior do 

proletariado” deveria levar em consideração o desafio de correlacionar a prática política com 

as modificações ocorridas na composição e na estrutura da classe operária. Entre as mudanças 

estariam a preponderância dos assalariados rurais, de empregados no setor de serviços e o 

crescimento de um proletariado ligado aos setores mais dinâmicos da economia capitalista. 

Outro problema que também afetaria a dinâmica do proletariado no Brasil seria o crescimento 

da força de trabalho disponível, sendo este um dos resultados da criação do FGTS. Neste 

sentido, Walter Meireles antecipava-se à argumentação desenvolvida por Francisco de Oliveira 

(2003) e Werneck Vianna (1976). 

Destaque também para a concepção negativa sobre os camponeses e seu papel para o 

desenvolvimento da consciência de classe. Seguindo a argumentação encontrada no relatório 

de Itagiba Brasil, a questão camponesa era entendida como um problema a ser resolvido: 

 

É possível que se descubra as causas da histórica deficiência na construção de 

organizações partidárias entre o campesinato, fator que dificulta a aliança operária e 

camponesa; razões da escassez de bases comunistas no meio fabril, o que atrasa a 

                                                 
164 O autor menciona como referência bibliográfica “Problemas do Desenvolvimento Latino-Americano”, de Hélio 

Jaguaribe, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967; e “Industrialização e Atitudes Operárias”, de Leôncio 

Martins Rodrigues, São Paulo, Brasiliense, 1970.  
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unidade de ação da classe, sua organização e conscientização a partir do alicerce 

(DEOPS/SP – 30C-1-22.374-p.85).  

 

Esta seria uma possível explicação para a dificuldade de renovação dos quadros do 

partido, principalmente com a adesão de jovens e mulheres. A repetição deste tipo de análise 

entre aqueles que pensaram, elaboraram e dirigiram o Placconpe, revela que a questão 

camponesa era de fato tomada como um problema objetivo para a formação da classe e de sua 

consciência política. Assim, o alvo deveriam ser os jovens operários, portadores de novas 

aspirações: 

 

Os operários e empregados das novas empresas – em sua maioria jovens – são 

portadores de nível mais alto de instrução, e que vem sofrendo os efeitos do impacto 

do desenvolvimento tecnológico; e por isto estão sujeitos a novos tipos de pressão na 

sociedade e na empresa, portando, são portadores de novas aspirações (DEOPS/SP – 

30C-1-22.374p.87). 

 

 

3.5.4 Questão para o partido e seus intelectuais: quem educa o educador? 

 

 

Percebe nas análises aqui reconstituídas dos autores da Voz Operária, de Anita Prestes, 

Itagiba Brasil e Walter Meireles, a tentativa destes intelectuais de conferir um sentido político 

a uma potencial resistência operária, de promover a formação dos operários fabris como classe 

pela perspectiva do PCB -  o que seria feito a partir da conquista dos trabalhadores para o 

partido. Isso num momento, como frisado, de refluxo do movimento operário e intensificação 

da produção e exploração capitalista no país, cujo exemplo principal eram as fábricas do setor 

automobilístico. Tratava-se de um novo ciclo de expansão do capital que estava em andamento 

e que perduraria até 1973. Esse processo se verificava no aumento numérico das unidades fabris 

e do número de operários, com origem das mais diversas regiões do país e concentrados 

sobretudo em São Paulo e na região do ABCD paulista. 

Do ponto de vista teórico-político, o problema que se colocava era o de como traduzir 

a experiência do bolchevismo – tendo em vista as inúmeras referências a Lenin – para o 

contexto nacional, levando em consideração a experiência histórica da relação do partido com 

a classe operaria no país. Era o marxismo-leninismo do PCB que se colocava à prova.  
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O desafio não era simples, dada a articulação que se constituiu entre a fábrica e os 

aparelhos de coerção do Estado durante a ditadura civil-militar. Por outro lado, na perspectiva 

dos intelectuais do PCB, a própria classe que se pretendia dirigir e nela formar novos 

intelectuais exigia um trabalho paciente de formação e educação para que viesse a constituir-se 

como classe, conforme a proposição marxista. O objetivo, de acordo com a formulação de 

Lenin, era conduzir a classe para além dos limites do sindicalismo e do “tradeunismo”.  

Mas na teoria e na prática o partido parecia não romper em alguns momentos com uma 

concepção positivista de externalidade, como em Amadeo Bordiga, por mais que fossem feitas 

referências a Lenin. O contato com a realidade multifacetada do proletariado no Brasil 

estabeleceu pontos de tensão entre a concepção geral do PCB sobre o capitalismo brasileiro e 

o perfil das classes sociais ligadas ao mundo do trabalho e sua conversão em prática eficaz para 

a formação política da classe e a hegemonia do partido sobre ela. Isso não necessariamente era 

negativo para o partido, posto que o forçava a refazer sua ação a partir das condições concretas 

enfrentadas na fábrica, ou seja, passar da condição de educador a educando, para poder refazer-

se como formador da classe. Gravitar do centralismo para a democracia pelo aprendizado com 

a própria classe operária. 

Verifica-se a existência de um desses pontos de tensão na relação entre atraso e 

moderno, aspecto que estava presente na concepção estratégica da revolução brasileira como 

revolução nacional-democrática. A esse respeito, importante observar como a noção de atraso 

se fazia presente na concepção dos intelectuais e dirigentes do partido envolvidos com o tema 

operário.  

Os “peões” da fábrica, pela proximidade social, histórica e cultural com o mundo rural 

e os camponeses, eram vistos como o setor atrasado da classe operária, portanto, mais difícil de 

ser mobilizado para a ação sindical e política. Fazendo analogia com a discussão de Gramsci 

(2004), é como se a questão meridional se reproduzisse no universo da fábrica, com o atraso e 

o moderno convivendo neste mesmo espaço. Ou, retomando a sugestão contida na obra de 

Nelson Werneck Sodré, a fábrica reproduzia a contemporaneidade do não coetâneo. Formações 

que representavam tempos históricos distintos subsistiam num mesmo espaço por meio da 

presença de trabalhadores ligados tanto ao mundo dos camponeses – os “peões” - como às 

formas mais avançadas da exploração capitalista.  

Assim, a dualidade atraso-moderno, na perspectiva dos que tentavam organizar a 

classe, continuava a reproduzir-se na fábrica. O resultado prático desta concepção foi a de 

propor e apostar naqueles que potencialmente seriam os intelectuais orgânicos da classe 

(conceito que não utilizavam), isto é, os operários mais qualificados formados no próprio 
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processo produtivo – mas que somente alcançariam esta condição no partido. A experiência do 

Placconpe na Volkswagen e as reflexões ali suscitadas revelam essa tensão.  

Subjacente, portanto, ao trabalho de educação política desenvolvido por estes 

intelectuais, uma concepção cujo fundamento era que a classe ainda não poderia produzir seus 

próprios intelectuais. Essa seria a tarefa do partido.  

Mas a mobilização na fábrica, na visão dos dirigentes do PCB, teria como alvo inicial 

não o próprio capital como organizador das relações de exploração da força de trabalho. O 

confronto imediato deveria ser com o núcleo político que dirigia o Estado, como ensinavam 

seus próprios manuais: 

 

A classe operária brasileira, que é a classe mais interessada na revolução brasileira, 

ainda não está em condições de colocar a luta pela conquista do poder político para 

ela como seu objetivo revolucionário imediato. O proletariado brasileiro precisa de 

um objetivo revolucionário imediato que possa unir a ele próprio e à grande maioria 

do povo brasileiro, nas condições atuais de nosso país. Esse objetivo é o isolamento e 

a derrota dos maiores inimigos que se opõem, hoje, ao avanço da sociedade brasileira: 

os imperialistas e os latifundiários. Esse objetivo é a revolução nacional e 

democrática” (PCB, 1968, p.130).  

 

Tratava-se para o PCB de inserir-se nesse processo e politizar a classe conquistando 

sua adesão para a frente democrática contra a ditadura. Para isso teria que retomar a sua linha 

de trabalho junto à classe operária, descontínua ao longo da história do partido. No entanto, a 

atuação direta nas fábricas pela constituição das organizações de base situava os militantes do 

partido na confrontação direta com o capital, voltando contra si a articulação Estado-capital – 

o prussianismo-fordismo – como demonstrado pela desarticulação da base do PCB na 

Volkswagen. Este era um ponto de tensão de difícil solução do ponto de vista teórico e prático. 

Radicalizar a luta contra o capital ou organizar pacientemente a classe operária para a frente 

antiditatorial? As diretrizes estabelecidas e as opções feitas pela direção do PCB desde 1964 

eram pela segunda opção, mas algumas ações desenvolvidas no Placconpe, como no caso da 

Volkswagen, sugerem que os militantes da base do PCB encaminhavam-se para a primeira 

alternativa.  

Na dinâmica da luta de classes que ocorria no próprio local da produção, a ação política 

dos comunistas das células de base desenvolveu-se na perspectiva da contradição capital-

trabalho, como nos atos de denúncia sobre as condições de exploração da força de trabalho 

realizadas no interior da própria fábrica – tomando-se a Volkswagen como exemplo. Nesse caso 

concreto, a confrontação direta ao capital não ficou subordinada à luta política contra a ditadura.  
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Essa situação remetia à própria estrutura organizacional do PCB, estabelecendo 

tensões entre as orientações da direção – o centralismo – e as práticas estabelecidas pela base – 

a democracia. Essa relação era o cerne do Placconpe e seus desdobramentos não eram 

previsíveis, pois tanto poderiam reforçar a prática de decisões de “cima para baixo” para 

garantir a linha do Comitê Central quanto implicar numa renovação de “baixo para cima”. Os 

intelectuais do partido seriam fundamentais para realizar essa mediação, daí sua importância 

naquela situação.  

Há outro aspecto contraditório na prática político-educativa do PCB em relação à 

classe operária. Apesar de visar os setores mais avançados e intelectualizados da classe, seus 

métodos de educação (cartilha) e concepção de formação (“externalidade”) eram, ainda que 

com os problemas apontados, mais adequados aos setores “atrasados” do proletariado, os quais 

em sua prática vivenciavam a exploração até mesmo sob a forma de mais-valia absoluta. A 

formação implicava adequação da prática de educação política  

 

 

3.6 Resultados do PLACCONPE 

 

 

Quais teriam sido os resultados do PLACCONPE após sua execução em dois anos, 

conforme previa o seu Roteiro de fevereiro de 1970? O número de abril de 1972 trouxe uma 

página específica com os dados e diretrizes do ativo nacional de construção e consolidação do 

partido. Este é o mais completo documento fornecido pela Voz Operária a respeito do 

PLACCONPE – e talvez tenha sido ele um dos elementos que provou a intervenção dos 

aparelhos de repressão no ano de 1972, conforme o depoimento de João Guilherme Vargas 

Netto (2012). 

Na matéria, em acordo com o proposto pelo no VI Congresso do PCB, afirma-se que 

dentre as diretrizes do programa estava a sua ligação ao movimento de massas, “em torno das 

concepções da revolução como um fenômeno de massas e a do Partido como organização 

marxista-leninista, dirigente político de massas” (VOZ OPERÁRIA, abr. 1972, p. 2). Sobre a 

concepção teórica do Placconpe, retoma-se a oposição ao blanquismo e ao stalinismo, 

reforçando que a implementação do plano constituiria numa forma de autocrítica do partido: 
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O PLACCONPE estabelece um processo de elaboração que consiste em estudar e 

conhecer a realidade de cada local e de cada organização, para planificar a quantidade 

e a qualidade na construção do Partido, de baixo para cima, isto é, da organização de 

base para o Comitê Central. [...] O modelo de planejamento que estamos realizando é 

uma autocrítica dos erros e falhas cometidos na organização do nosso Partido, 

oriundos de concepções que tem raízes no sistema do culto à personalidade. Daí 

não ser fácil a aplicação do modelo e muito menos do processo de elaboração. 

Precisamos travar luta incessante conta o espontaneísmo, a subestimação da 

organização de base, o centralismo autoritário, a substituição da direção coletiva pela 

individual, o trabalho artesão, devido à ausência de uma divisão justa de trabalho e de 

responsabilidades individuais em todos os escalões, etc. (VOZ OPERÁRIA, abr. 

1972, p. 2, grifos RL). 

 

Retoma-se a argumentação do Roteiro de que a construção se faria “de baixo para 

cima”, a partir dos locais de trabalho da classe operária, aproximando-se da realidade da 

produção para disputar a partir daí a sua direção político-econômica. Assim, a disputa pela 

hegemonia ocorreria a partir da fábrica, por meio das organizações de base e em oposição à 

crença no espontaneísmo como expoente principal da luta operária.  

Neste informe da Voz Operária sobre a dimensão atingida pelo Placconpe apontou-se 

que o trabalho de planificação foi realizado em 85,7% das organizações partidárias 

subordinadas diretamente ao Comitê Central, sendo que 62,5% do total já tinham adotado o 

modelo proposto. O Plano estaria voltado para a construção do PCB entre trabalhadores dos 

mais diversos ramos de atividade econômica. De acordo com a matéria, “aproximadamente 

50% dos recrutados, sem contar operários da indústria extrativa e mesmo de transformação, 

computados em locais diversos – são operários de grandes fábricas, assalariados ou operários 

de grandes empresas de transporte” (VOZ OPERÁRIA, abr.1972, p.2). Do total dos 

recrutamentos, 32,6% foram realizados em fábricas, “geralmente em grandes empresas 

industriais” (VOZ OPERÁRIA, abr.1972, p.2).  

Por outro lado, há o anúncio do cumprimento da tarefa de construção de novas 

organizações de base, 70% em locais de trabalho. Os insucessos e dificuldades também são 

assinalados pelo documento, segundo o qual em 36% das organizações não houve recrutamento 

e que em 14,2% das organizações nas áreas de grande concentração industrial não houve 

recrutamento nas fábricas. Complementarmente, são relatados depoimentos de integrantes do 

Partido sobre a dificuldade de compreensão e implementação do programa em seus respectivos 

estados165. Para além da experiência da Volkswagen, pode-se deduzir por estes dados que o 

                                                 
165 “Informava um camarada no ativo que ‘ainda não existe em seu Comitê Estadual uma unidade de pensamento 

com relação ao PLACCONPE...o conjunto da direção não vive e não sente a importância de um ativo nacional’. 

Outro informava que o Comitê onde atua ainda não compreende o PLACCONPE e ele pessoalmente não entendeu 

a importância da fase semestral. Outro dizia que ‘desde o início começaram a discutir o PLACCONPE com o 

conjunto do Partido no Estado e isso possibilitou que um número de camaradas ainda pequeno, o assimilasse e 

contribuísse para a elaboração do plano estadual’. Uma advertência de um camarada: ‘devemos combater a 
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Placconpe era difundido aos poucos em distintas partes do país, ainda que com grandes 

dificuldades diante da repressão policial-militar e dos desafios que envolvia o ato de convencer 

os trabalhadores a ingressar no partido. 

O mesmo número da Voz Operária contém uma Resolução Sindical da Comissão 

Executiva do PCB, intitulada “Unir e organizar a classe operária para isolar e derrotar a 

ditadura”, de março de 1972, com orientações para as atividades dos comunistas no movimento 

sindical. No balanço sobre a “política antioperária e de opressão da ditadura”, a Resolução 

ressaltava o aprofundamento dos mecanismos de exploração sobre a classe trabalhadora, já que 

o governo “confiscou dos trabalhadores, entre 1965 e 1970, cerca de 70 bilhões e 400 milhões 

de cruzeiros” (VOZ OPERÁRIA, abr.1972, p.4).  

Dois eixos são propostos para orientar a ação do partido em relação à classe operária: 

a) a atividade deveria concentrar-se nas empresas, num movimento de dentro da fábrica para 

fora; b) a atuação no movimento sindical era considerada como o caminho para a ativação do 

movimento operário. Na prática real, estas duas formas de ação poderiam ser complementares, 

mas também ênfases sobre aspectos diferentes do movimento operário.  

Com relação ao item b, os autores deste documento se opunham à tese do abandono 

dos sindicatos e insistiam na necessidade de se orientar o movimento sindical para a luta pela 

aplicação das resoluções dos congressos e encontros sindicais. Além da necessidade de 

fortalecer a luta sindical dos assalariados agrícolas e camponeses. Esse era um dado do que os 

autores da Resolução consideravam a “luta ideológica” no movimento sindical, isto é, do 

combate às teses de esquerda que pregavam o abandono dos sindicatos. 

Mas se a proposta era a de se diferenciar dos setores de esquerda que se recusavam a 

atuar no movimento sindical, a ação em relação ao Estado não deveria ser a da confrontação 

direta, mas a de leva-lo a assumir compromissos com os trabalhadores, isto é, inserir o germe 

da crise pela via legal: 

 

Ao realizar a luta contra a ditadura devemos ter um procedimento tático que leve as 

massas trabalhadoras a exigirem o cumprimento de certas promessas dos governantes, 

contidas em alguns dos “projetos-impacto”. A exigência para o cumprimento de tais 

promessas pode assumir a forma de ações legais, o que levará, numa fase posterior, 

ao desmascaramento vivo e concreto da ditadura (VOZ OPERÁRIA, abr. 1972, p.5) 

 

Na prática, essa não foi a diretriz sindical seguida pela linha Placconpe, ao menos na 

experiência da Volkswagen – a proposição indicada na Resolução foi seguida por outro grupo 

                                                 
concepção de algumas organizações de que o controle é uma manifestação de desconfiança’” (VOZ OPERÁRIA, 

abr.1972, p.2).  
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em São Paulo, como será exposto. Quais as forças políticas com os quais os comunistas se 

aliariam para encaminhar essa tática? Os autores do documento propõem a aproximação com o 

movimento sindical das camadas médias urbanas – que se expandiam com o desenvolvimento 

capitalista – e com os setores da Igreja que se aproximavam dos operários166. Essas seriam as 

diretrizes políticas e ideológicas a serem seguidas na atividade cotidiana de resistência à 

ditadura, denúncia do regime e negação do abando dos sindicatos. Novamente ao Placconpe é 

reconhecido papel decisivo para a política do PCB em relação ao movimento operário: 

 

NA CONSTRUÇÂO E FORTALECIMENTO DO PARTIDO: a realização das 

tarefas de construção e consolidação do Partido nas empresas, principalmente nas 

grandes, é decisiva para o avanço das lutas da classe operária e do povo brasileiro. 

Assim, tudo deve ser feito para a execução vitoriosa do PLACOOMPE [sic] (VOZ 

OPERÁRIA, abr. 1972, p.5). 

 

Mas onde se poderia identificar uma experiência sindical concreta para uma análise 

histórica? Novamente o caso da Volkswagen é exemplar a este respeito. Segundo Bellentani: 

 

Em 1971, organizamos uma chapa de oposição ao Sindicato, em aliança com a Ação 

Popular (AP), eu acho, dissidentes da própria diretoria e outras correntes menores, 

contra o Paulo Vidal, a quem chamávamos de dedo-duro. A chapa foi derrotada por 

cerca de mil votos, não só porque naquele período era difícil enfrentar a máquina 

sindical, como também em função das fraudes. Mas essas eleições mostraram tanto a 

nossa força quanto a força da oposição sindical (COSTA, 1997, p.193).  

 

A disputa pela direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema – 

também acompanhada pelos aparelhos de repressão– mostrava que a ação desenvolvida para a 

constituição de um movimento operário, sobretudo na Volkswagen167, projetava-se para o 

movimento sindical. Essa seria uma via de disputa dos comunistas pela liderança política da 

                                                 
166 “Uma questão muito importante é a unidade de ação com outras correntes e grupos que atuam no movimento 

sindical defendendo os interesses dos trabalhadores. Entre essas forças destacam-se os bispos, padres e leigos 

católicos que se colocam ao lado dos operários. Cabe aos comunistas tomar a iniciativa de propor, a essas correntes 

e grupos, acordos e entendimentos para uma ação unitária nos locais de trabalho e nos sindicatos, visando à 

formação de comissões nos locais de trabalho, a eleição de diretorias sindicais, a preparação e ao desencadeamento 

de lutas e manifestações” (VOZ OPERÁRIA, abr. 1972, p.5).  
167De acordo com a apuração feita pelo DOPS/SP para compor o processo de acusação de 1972 contra a ação do 

PCB na Volkswagen: “feita a apreensão de uma lista de cem nomes, todos elementos funcionários da Volkswagen 

do Brasil, foram contribuintes da parcela de três cruzeiros, para fortalecimento da chapa da oposição, do setor 

sindical, entretanto, alguns dos nomes fazem parte do Partido, inclusive alguns deles já detidos por esta 

Especializada; que, JOÃO EVANGELISTA [...] recebeu, também, três exemplares do jornal A Voz Operária, dos 

meses de março, abril e maio do corrente ano, através do interrogando, que os recebêra de ALFONSO MIGUEL 

GARCIA MARTIN, que, em junho próximo passado, houve uma reunião na casa de SERGIO NEVES, operário 

da Volkswagen, na qual estiveram presentes o interrogado, SERGIO NEVES, DUILIO DE TAL, ANTONIO 

TORINI, ANTONIO LUCIO BELENTANE [sic], PEDRINHO DE TAL E BRITO DE TAL, para constituir uma 

comissão para tratar da sindicalização de operário, nas várias empresas, para futuras eleições nos sindicatos” 

(DEOPS, 30C-1-22482). No mesmo documento, há informações sobre contatos com integrantes da AP (Ação 

Popular) para a composição da chapa.  
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nova classe operária e uma das formas de realização do Placconpe. Conforme relatório que 

informava sobre a disputa interna ao PCB, de 16 de fevereiro de 1972: 

 

Por outro lado a direção estadual [não especificada] do Partido baixou determinação 

no sentido de incrementar o movimento pró criação de Comitês de Emprêsas nas 

firmas que tenham mais de 300 empregados, visando exclusivamente, a conquista de 

postos nas próximas eleições sindicais (DEOPS/SP – 30C-1-22.424). 

 

A derrota naquelas eleições para a direção do sindicato apresenta dois aspectos 

historicamente relevantes para se entender a correlação de forças que começaria a se estabelecer 

a partir daquele ano de 1972 no movimento operário-sindical no Estado de São Paulo. 

A eleição para o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo e Diadema em 1972, à 

qual se refere Bellentani, contou com a participação de duas chapas: a Chapa Verde, pela qual 

concorria à reeleição o líder sindical Paulo Vidal, e a Chapa Azul, encabeçada por Luciano 

Galache, da Ford. Da Chapa Azul fizeram parte Amauri Danhone, Antônio Torini e João 

Evangelista, membros da organização de base do PCB na Volkswagen. A Chapa Verde foi a 

vencedora com 4.814 votos, num total de 8.679 votos, e Paulo Vidal reeleito para um mandato 

de mais três anos – até 1975. A Chapa Azul obteve 3.389 votos168. Apesar da derrota, o número 

de votos obtidos pela Chapa Azul apoiada pelo PCB indicava que a organização de base do 

partido montada na Volkswagen tinha possibilidades de se constituir em corrente sindical 

relevante na disputa pela liderança do movimento – caso não tivesse sua ação bloqueada pelos 

aparelhos de repressão do Estado. Este é um aspecto. Mas há outro também relevante.  

A Chapa Verde, de Paulo Vidal, também contou com a participação de Luís Inácio da 

Silva (Lula), à época iniciando sua participação no movimento sindical e que também havia 

sido convidado a participar da Chapa Azul169. Dado o desfecho posterior do movimento sindical 

na região do ABC paulista e no Sindicato do Metalúrgicos em especial. A eleição para a 

presidência do Sindicato dos Metalúrgicos no ano de 1975 ocorreria num contexto muito 

diferente daquele de 1972, do ponto de vista da disputa pela direção sindical:  

 

[...] apenas uma chapa se inscreve para a disputa da direção do Sindicato. A crítica ao 

atrelamento dos sindicatos ao Estado e a recuperação das perdas salariais seriam o 

tom da campanha eleitoral da vitoriosa Chapa Única, encabeçada por Lula. Foram 

14.608 votos válidos, com 14.249 votos à chapa (97,5%) (ABC de luta! Memória 

dos Metalúrgicos do ABC, 2014). 

                                                 
168 Esses dados foram obtidos na página ABC de luta! Memória dos Metalúrgicos do ABC. 1972/Eleições. 

Disponível em: www.abcdeluta.org.br. Acesso em: 18 de jun.2014.  
169 Assim, “as duas chapas assediavam um jovem de apenas 27 anos de idade, torneiro mecânico da Villares, para 

fazer parte das possíveis diretorias. A chapa Azul oferece a presidência. Mas, Luiz Inácio da Silva, que atendia 

pelo apelido de Lula, prefere compor com a chapa Verde”(ABC DE LUTA, 2014).  

http://www.abcdeluta.org.br/
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Há de se levar em consideração que a composição das novas lideranças sindicais que 

assumiriam a direção das greves do final dos anos 70, como Lula, tem como uma de suas 

explicações a repressão ao PCB. Conforme balanço crítico de João Guilherme Vargas Netto 

sobre a política do partido na região naquele período: 

 

O PCB não tinha boas relações com os metalúrgicos de São Bernardo desde 1972, 

quando a direção do partido decidiu-se por uma política antisindical na região, 

baseada na organização do partido nas empresas, a começar pela Volkswagen. Com a 

repressão violenta que foi desencadeada sobre o PCB nesta época, o partido acabou 

sendo praticamente extinto no sindicalismo do ABC. O Lula se beneficiou deste fato 

para poder passar uma imagem “limpa” do novo sindicalismo de São Bernardo, um 

sindicalismo livre dos comunistas (VARGAS NETTO et al, 1988, p. 55).  

 

De fato, pelo ângulo da correlação de forças estabelecida na própria classe operária 

paulista, a derrota do PCB na região do ABC teve consequências históricas significativas para 

o desdobramento posterior da luta política e social no país, cujo desfecho foi a transição 

democrática no plano político e a reestruturação produtiva no plano econômico. Tal derrota 

deve-se também à ação repressiva da articulação Estado-capital e de sua política anticomunista 

– na verdade, uma das concepções ideológicas que expressavam a necessidade de controle sobre 

a força de trabalho e garantia de subalternidade dos operários. Esses acontecimentos citados 

explicam a dificuldade encontrada pelo PCB para renovar-se em conexão com o novo 

proletariado – um dos elementos de sua crise orgânica. 

Atendo-se às possibilidades que o Placconpe representava no momento em que foi 

executado e à sua significação histórica, ele singularizou o PCB no quadro da esquerda 

brasileira, especialmente em relação aos que concebiam o campo como o centro da revolução 

brasileira. Se várias organizações armadas e o PCdoB vislumbravam para além da confrontação 

militar a derrota do regime a partir do campo170, o PCB buscava constituir organizações de base 

articuladas ao mundo do trabalho – uma superestrutura formada a partir das relações sociais de 

                                                 
170 O ex-militante da ALN e do PCB, Takao Amano, esclarece esse aspecto da guerrilha, ou seja, a centralidade 

do campo para a luta revolucionária no Brasil: “Nós tínhamos, é verdade, certa influência dos maoístas, ao 

considerar que o acúmulo de forças se daria no campo, porque lá a reação tinha menos condições de nos perseguir. 

A área estratégica era o campo. E, foi mesmo assim. Os militantes do PC do B se fixaram no Araguaia. O Partido 

Comunista sempre fez o movimento camponês no Brasil, com o Lindolfo Silva, o Gregório Bezerra e outros 

companheiros [...]. A área principal seria realmente perto da Transamazônica: Pará, Goiás e Amazonas. Ali 

funcionaria a área estratégica. O Triângulo formado por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais só devia servir 

para a obtenção dos recursos financeiros, materiais e humanos, porque a cidade era o cemitério dos revolucionários. 

Não podíamos ficar por muito tempo ali. Era necessário preparar a infraestrutura no campo, implantar pessoas, 

conseguir propriedades e outros equipamentos. Era um trabalho de longo prazo. O que infelizmente não 

aconteceu”. (AMANO, 2014, p.58). Carlos Marighella, mesmo antes de romper com o PCB e fundar a ALN, já 

chamava a atenção para a importância do campo na revolução brasileira (LIMA FILHO, 2003). 
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produção. O Placconpe também se dirigia ao campo, mas a experiência na Volkswagen indica 

que o impulso principal para a revolução deveria partir da fábrica, do espaço mais avançado do 

capitalismo. Essa característica era favorável para que o PCB se projetasse no cenário político 

com condições de disputar a hegemonia no campo da sociedade civil com os demais grupos de 

esquerda e também os representantes da burguesia liberal – como alguns dos dirigentes da 

Fiesp, intelectuais das universidades e dirigentes do MDB. 

Do ponto de vista do papel desempenhado pelos intelectuais do PCB, o Placconpe 

representa uma das tentativas mais importantes de inserção e formação do partido na classe 

operária durante toda a vigência da ditadura civil-militar no país. Na elaboração e realização do 

Plano pode-se visualizar o momento em que se estabelece a relação partido-classe mediada e 

materializada pelos intelectuais do partido. Os intelectuais operavam a “costura” entre a 

organização política (partido) e classe operária. À medida que esta relação se materializava, a 

classe renovava o partido fornecendo-lhe novos quadros e o partido participava da constituição 

do proletariado como classe, auxiliando-o em sua organização. Tratava-se de algo em 

movimento e ainda tênue, mas com manifestações práticas concretas, como procurou-se 

demonstrar. O período situado entre os anos de 1970 e 1972 foi provavelmente aquele em que 

esta situação mais avançou com perspectivas favoráveis ao PCB.  

Num momento em que as organizações de luta armada eram derrotadas militarmente 

pelo Estado e o movimento operário ainda vivia uma situação de refluxo, a realização bem 

sucedida de uma experiência organizativa junto à classe operária situaria o PCB em condições 

favoráveis frente às demais organizações de esquerda. 

Mas a relação dos intelectuais com a classe ao mesmo tempo que promissora, 

demonstrou também seus limites, como foi exposto. Derivada de uma formulação apriorística 

sobre a situação de vanguarda do partido em relação à classe operária, a concepção de 

externalidade corporificada nas práticas educativas dos intelectuais do PCB em relação à classe 

operária apontava para os limites do partido em seu propósito de formação política. O partido, 

colocando-se na posição de vanguarda, dirigia-se à classe para educa-la e orienta-la 

politicamente, mas não parecia ter a mesma abertura para educar-se a partir das práticas de 

resistência ao capital por parte do movimento operário. Ao operário a cartilha. Este era um 

ponto de tensão que aparece no depoimento de Anita Prestes e nas reflexões de Itagiba Brasil.  

Conforme a exposição sobre os artigos feitos em documentos, jornais e revistas do 

PCB, além de relatórios de circulação interna como o de Itagiba Brasil, havia um esforço 

coletivo – como um intelectual coletivo – de realizar um balanço histórico sobre as práticas 

anteriores de organização da classe operária, de estudo sobre seu perfil econômico e ideológico, 
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dos dilemas suscitados na aplicação das diretrizes do partido e de quais seriam as demandas 

mais condizentes diante da correlação de forças no país, como a luta contra o arrocho salarial. 

Esse esforço é constado pela análise dos materiais pesquisados. Mas não se constata na 

produção destes intelectuais e dirigentes uma reflexão voltada à incorporação das práticas de 

resistência e organização desenvolvida pelos próprios operários e sua reelaboração na prática 

do partido. O movimento principal era do partido para a classe, por intermédio do intelectual, 

e não o contrário. Os dados consultados pela pesquisa indicam que o sentido inverso, classe que 

refaz o partido, não acontecia ou ainda ocorria em menor grau.  

Os militantes operários do PCB que atuaram no período do PLACCONPE, como os 

da Volkswagen, eram ativos e demonstraram capacidade de organização política e contestação, 

como o atestam os depoimentos e documentos consultados. Embora, também tenham 

demonstrado erros em sua ação, como no panfleto distribuído por ocasião do lançamento do 

milionésimo carro da Volkswagen, o que atraiu ainda mais a atenção dos aparelhos de 

repressão. Ousadia em um momento em que a classe ainda se reorganizava. Essas práticas de 

resistência mais próximas ao golpismo condenado pelo PCB do que à ação paciente e planejada 

desejada por seus dirigentes constituíam outro ponto de tensão que desafiava o marxismo-

leninismo dos intelectuais do partido.  

Mas aquela situação estimulava o conflito e a contradição interna e poderia implicar 

na refundação do marxismo concebido pelos intelectuais do partido e também da prática política 

do PCB. Porém, a ação combinada entre os aparelhos de repressão do Estado e do capital 

conduziram o partido a uma crise orgânica. 

O Placconpe seria mencionado novamente no número de janeiro de 1974 da Voz 

Operária, que continha os informes sobre a reunião do Comitê Central de novembro de 1973. 

Neste informe, há referência a uma análise feita sobre o primeiro ano de execução do 

PLACCONPE (CC PCB, jan. 1974, p.4). Nas linhas de ação do trabalho, outra diretriz sobre o 

Plano: “Elaborar o PLACCONPE 2 a partir do exame crítico e das experiências adquiridas na 

execução do plano anterior, adotando-o como instrumento de trabalho do C.C. e de todo o 

Partido” (CC PCB, jan., 1974, p.4). A menção a um segundo PLACCONPE no final de 1973 

sugere que após a repressão ocorrida no ano anterior, a continuidade de execução do plano ficou 

comprometida, havendo a necessidade de retoma-lo após um recuo diante da repressão do 

Estado. Esta foi a última referência na Voz Operária ao tema. No ano de 1974, após derrota nas 

eleições, o governo Geisel retomaria as ações contra o PCB, comprometendo seriamente toda 

a organização do partido no país.  
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A reorganização a partir de 1976 apresentaria outros desafios. A linha que 

predominaria em São Paulo seria aquela dirigida por David Capistrano Filho e que considerava 

a linha Placconpe como “antisindical”171, conforme a expressão de João Guilherme Vargas 

Netto, embora reconhecesse seus méritos. 

 

 

  

                                                 
171 Essa interpretação sobre o PLACCONPE seria a que predominaria entre aqueles que participariam da 

reorganização do PCB em São Paulo sob a liderança de David Capistrano Filho a partir de 1976. No documento 

Unidade, Renovação, Democracia, com as Resoluções do Encontro Estadual de São Paulo pela Legalidade do 

PCB, de março de 1982, encontra-se também uma avaliação crítica sobre a experiência do partido na Volkswagen: 

“Em 1971 realizou-se a Conferência Estadual que marcou a recomposição do Partido após os estragos causados 

em suas fileiras pelos “rachas”. Logo depois – em 1972 – tiveram início quedas importantes, tanto no Comitê 

Municipal da Capital, que teve preso – entre outros – seu secretário político, como na Volkswagen, em São 

Bernardo do Campo, onde um equivocado trabalho de construção na empresa – trabalho desligado das 

lutas operárias e sindicais – culminou na queda de dezenas de militantes e em prejuízos dos quais até agora 

não nos recuperamos” (PCB, 1982, p. 62, grifos RL).  
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4 Da Resolução da Guanabara à Catedral da Sé: os intelectuais e a renovação do PCB 

em São Paulo 

 

 

Do grupo que faria parte da corrente de renovação do PCB na década de 1970 e 1980, 

houve uma confluência, construída gradualmente, entre dirigentes cuja formação política inicial 

ocorreu no Rio de Janeiro e que depois passariam a atuar em São Paulo, e estudantes 

universitários responsáveis pela reconstrução do PCB nas Universidades a partir de 1969-1970. 

Como já assinalado no capítulo 1, dentre os dirigentes mais antigos do partido que 

serviram de a referência para a corrente de renovação pautada numa concepção de democracia 

mais próxima à do Partido Comunista Italiano liderado por Togliatti, destacou-se Armênio 

Guedes, cuja participação já fora importante para a formulação da linha política da Declaração 

de Março de 1958 e na revista Estudos Sociais. Além de ser um dos principais dirigentes com 

capacidade para a definição da política do PCB, Guedes também exerceu após a Declaração 

um papel de liderança sob uma jovem geração de intelectuais que desenvolveu-se política e 

ideologicamente a partir da crítica ao socialismo soviético.  

No período de vigência da ditadura civil-militar, a importância de Armênio Guedes 

como liderança intelectual e formulador da política do PCB consolidou-se no período em que 

atuou no Comitê Estadual da Guanabara. Este foi um dos polos mais importantes do partido no 

período inicial da ditadura civil-militar, de 1964 a 1968. O que por meio dele se realizou nestes 

quatro anos em torno, por exemplo, do movimento universitário, da proposição de uma política 

cultural e do enfrentamento da ditadura na Guanabara constituiu um acúmulo de experiências 

que serviriam posteriormente para definir a resistência do PCB à ditadura civil-militar. 

Destaque para as posições do Comitê Estadual da Guanabara em torno da intervenção na 

Tchecoslováquia em 1968 – condenando a ação da URSS – e o documento de março de 1970, 

uma síntese de interpretação e proposição diante do processo de “fascistização” do regime 

militar. Segundo depoimento de João Guilherme Vargas Netto, membro do C.E da Guanabara 

à época: 

 

No Comitê Estadual da Guanabara nós travamos naqueles anos uma luta que foi muito 

reconhecida e se apresentou em dois campos: no campo da política com a busca de 

uma alternativa democrática, civil, política-prática para enfrentar a ditadura. O grande 

marco desse movimento é o documento que Armênio Guedes redigiu; e o outro fato 

que ficou marcante foi a posição do Comitê Estadual da Guanabara contra a 

intervenção na Tchecoslováquia. Esses dois temas, o de uma frente democrática para 

enfrentar e isolar a ditadura, e o internacional – posta a circunstância da intervenção 



217 

 

da Tchecoslováquia – foram as duas grandes características que a história reteve do 

Comitê da Guanabara (VARGAS NETTO, 2012). 

 

 

A atuação de Armênio Guedes no CE Guanabara o qualificou mais uma vez como um 

dos dirigentes do PCB com capacidade de assumir funções ligadas à definição da linha 

estratégica do partido para o enfrentamento da ditadura, ainda que não fizesse parte dos 

principais órgãos de direção ligado ao Comitê Central, como o Comitê Executivo e o 

Secretariado a este ligado – Armênio Guedes era apenas suplente do Comitê Central172. A 

leitura que ele fazia do golpe de 1964 é que o PCB sofrera uma derrota política, não militar, e 

as ações políticas a serem tomadas deveriam partir dessa realidade173. Essa seria a linha política 

que buscaria imprimir ao CE Guanabara. No entanto, com sua saída e a de Zuleika Alambert 

do país rumo ao Chile, passou a desempenhar esse papel no exílio, especialmente no período 

em que ficou como responsável pela Voz Operária entre 1976 e 1978.  

Nesse sentido, Armênio Guedes não foi, a partir de 1970, um daqueles responsáveis 

por organizar o PCB no país, sua relação com as classes sociais e a condução das formas 

internas de luta. Mas o que havia ajudado a realizar desde a Declaração de Março de 1958 já 

ajudara a consolidar uma determinada tendência no partido ligada à recusa da luta armada como 

meio de resistência e atalho para se alcançar o poder do Estado e a valorização da atuação 

política em prol da democracia política. 

Tomando-se como exemplo o Estado de São Paulo, essa tarefa de “operadores” será 

desempenhada a partir de 1970 cada vez mais por jovens dirigentes cuja formação universitária 

e início de militância política não ocorreu em São Paulo, como David Capistrano da Costa 

Filho, Emílio Bonfante Demaria e João Guilherme Vargas Netto, todos com passagem pelo Rio 

                                                 
172 Em 1970, faziam parte da Comissão Executiva do Comitê Central do PCB: Luiz Carlos Prestes, Giocondo Dias, 

Orlando Bonfim Júnior, Marco Antônio Tavares Coelho, Geraldo Rodrigues dos Santos e Zuleika Alambert. Do 

Secretariado: Luiz Carlos Prestes, Giocondo Dias, Marco Antônio Tavares Coelho, José Salles, Itair José Veloso 

e Orlando Bonfim Júnior (DEOPS/SP-50D-7-1593).  
173 Segundo o depoimento do próprio Armênio Guedes: “Veio o golpe e aí o partido fica inteiramente desorientado, 

porque todo mundo esperava que o dispositivo militar esmagasse os militares do Lacerda. Mas, na verdade, Castelo 

Branco que foi ao poder. Não creio que Castelo Branco tivesse um programa de implantar um governo militar 

duradouro, porque ele começou a trabalhar para fazer as eleições. Abriu uma frente de luta. Mas o nosso pessoal 

de esquerda ficou inteiramente desbaratinado e não via que aquilo não foi uma vitória militar, foi uma 

vitória política. Quando eles conseguiram separar o PSD, que era um partido de centro que sempre, nas crises 

provocadas pela UDN, unia-se ao PTB, braço do Jango e também do Getúlio no movimento sindical – embora o 

Getúlio fosse oficialmente do PSD – nós já tínhamos sido derrotados. Aí o partido ficou meses sem orientação e 

sem saber o que fazer. Nesse período começou a discussão para o VI Congresso. Eu, que estava afastado desde de 

54 da direção do partido, fui delegado da Guanabara e eleito para o Comitê Regional da Guanabara, que nós 

organizamos em forma de uma Comissão Executiva” (GUEDES, 2011, grifos RL).  
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de Janeiro antes de irem atuar em São Paulo e com participação, por exemplo, na articulação 

da passeata de 1968, no Rio de Janeiro174.  

Com a perseguição sofrida no Rio de Janeiro, muitos desses militantes foram para São 

Paulo e, diante da constante perda de quadros por parte do PCB por rachas internos e 

perseguição do Estado, acabaram por assumir funções importantes no Comitê Estadual de São 

Paulo – desde a saída de Carlos Marighella e uma série de militantes e dirigentes que o 

acompanharam em 1967, o PCB ficara enfraquecido em São Paulo. Nesse sentido, houve uma 

confluência entre quadros que participaram da resistência e da definição de uma determinada 

“alternativa democrática” no Rio de Janeiro e a formação de uma corrente de renovação política 

do PCB que ocorreria em São Paulo a partir de 1970 numa linha diferente daquela articulada 

em torno do PLACCONPE. Muitos dos que atuaram no Rio de Janeiro durante a década de 

1960 iriam dirigir e participar da renovação em São Paulo, propiciando o encontro da política 

desenvolvida pelo CE da Guanabara com os desafios postos pela dinâmica explosiva da luta de 

classes entre capital e trabalho em São Paulo175.  

A Resolução do Comitê Estadual da Guanabara foi o parâmetro para a ação política 

que seria desenvolvida em São Paulo por uma corrente de renovação do PCB durante a década 

de 1970. Em primeiro lugar, como já assinalado, a política a ser desenvolvida deveria levar em 

consideração o quadro de grave derrota política do PCB e da esquerda e reconhecer a 

impossibilidade de se tomar a ofensiva contra a ditadura176. A sua linha era a da organização de 

                                                 
174 A esse respeito, confira-se entrevista de João Guilherme Vargas Netto sobre sua participação na organização 

da passeata dos Cem Mil: “Sol e Alegria – E em 1968, qual foi seu papel na Passeata dos 100 Mil? João 

Guilherme – Eu já estava na clandestinidade. Aquela manifestação dos 100 mil, a articulação daquela frente, a 

estratégia de enfrentar a luta armada e ao mesmo tempo a ditadura, vivi tudo isso. Promovemos o Wladimir 

Palmeira para isolar os radicais que queriam a guerrilha urbana. Sol e Alegria – No livro 1968 – O Ano que Não 

Terminou você não aparece. João Guilherme – Eu era tão clandestino que continuei escondido no livro. Mas o 

episódio da Passeata dos 100 Mil foi o seguinte: os estudantes haviam decidido fazer uma manifestação. O pessoal 

envolvido era o da Zona Sul do Rio, a camada média da sociedade. Eu mais o Daguzan, o Davizinho, o Edgar, o 

Chico, o Aloísio e o Rui trabalhamos para que ela fosse permitida. Sol e Alegria – Como conseguiram? João 

Guilherme – Através do administrador regional de Botafogo, o Jorge Avelino, fizemos a ponte com o governador 

do Estado, o Negrão de Lima. Conseguimos trazer o Wladimir, que liderava o movimento. Um padre progressista 

amigo do Davizinho conversou com o bispo conservador dom Jaime, que autorizou. O Negrão, por sua vez, 

convenceu o Exército que concordou com a passeata desde que ela acontecesse na Rio Branco e não passasse na 

frente da embaixada americana. Foi assim.” (SOL E ALEGRIA, 1991, p7). 
175 A esse respeito, deve-se destacar que intelectuais importantes do PCB em São Paulo, como Caio Prado Júnior, 

que poderiam desempenhar um papel de liderança de caráter político-intelectual de uma renovação do PCB em 

São Paulo, acabaram não desempenhando esse papel no interior do PCB. No caso de Caio Prado Júnior, isso se 

deve, entre outras razões, ao fato da direção do partido nunca ter lhe dado espaço para assumir o que se explica 

por razões históricas 
176 Novamente se coloca a divergência de Armênio Guedes em relação a Prestes e aos adeptos da luta armada: No 

VI Congresso houve esse choque entre aqueles que queriam não a resistência armada, a tanto eles não chegaram, 

mas queriam a resistência em que Prestes dizia: “todas as formas de luta são boas, justas e necessárias”, 

quando não eram. A reflexão não era essa. Eu fiz essa reflexão em 1970, num documento da Comissão 

Executiva da Guanabara. [...]. Nele, eu começo fazendo uma análise que nós tínhamos em 64 sofrido uma 

derrota e tínhamos que partir disso. Não podíamos passar para uma ofensiva, tínhamos que pensar num 
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um trabalho paciente diante de um regime que apresentava contradições, mas que também tinha 

êxitos: 

 

Porta-vozes oficiais estão constantemente proclamando com insistência os êxitos da 

política econômica do regime. Apresentam, em apoio a essas afirmações, dados 

quantitativos sobre o crescimento do país. O crescimento é um fato, e seria uma 

estultícia negá-lo. Um dos elementos essenciais da política do Partido é dado pela 

análise dos fatos. Há muito que ele se esforça para superar aquele tipo de primarismo 

que vê as esperanças do êxito de uma política revolucionária unicamente no caos e na 

catástrofe da política econômica das classes dominantes (GUEDES, 2012, p.90). 

 

Tem-se nesse caso, o exemplo de uma linha anticatastrofista de análise, fundamento 

de uma perspectiva de luta prolongada contra o regime177. A ditadura não cairia por suas 

próprias contradições ou crises econômicas, mas pela ação política de uma frente de oposição. 

Era uma leitura que se colocava em continuidade com as da Declaração de Março e do VI 

Congresso de 1967, mas atualizada para o contexto político específico iniciado com a 

promulgação do AI-5 em 1968 e com a evidente expansão da economia brasileira articulada ao 

domínio político militar. Após dedicar-se em sua maior parte à análise das relações de força na 

conjuntura nacional, na última parte (VI) do texto, a abordagem volta-se para o contexto 

específico da Guanabara. Dois acontecimentos políticos tinham a atenção dos comunistas: a 

possibilidade de fusão com o Estado do Rio de Janeiro e as eleições a serem realizadas no final 

do ano de 1970. O primeiro representava uma ação do regime para diminuir o peso político da 

Guanabara como foco de oposição à ditadura civil-militar e o segundo a possibilidade para a 

esquerda articular a frente democrática e contribuir para a deslegitimação política do governo 

militar. 

Havia a necessidade de incidir com eficácia no contexto das forças em disputa de modo 

a suscitar e organizar um movimento de oposição à ditadura em estado de latência. A ação 

política teria resultado a longo prazo. 

 

A perspectiva é a de nos prepararmos, tanto no plano da atividade política como no 

da organização, para um trabalho em profundidade, cujos resultados só serão colhidos 

depois de um período de maturação. [...] Devemos partir de ações parciais, em todos 

os níveis do movimento de massas ou dos acordos de cúpula, a fim de conseguir que 

                                                 
longo caminho para formar uma frente contra a ditadura e que incluísse todas as forças. Foi mais ou menos 

o que se deu. Uma declaração formal contra a luta armada e o caminho que nós tínhamos que seguir no trabalho 

de massas, na formação lenta. Esse documento saiu em nome da Comissão Executiva da Guanabara. E realmente, 

foi um negócio lento, teve o período mais duro do Geisel [...]. Teve o Costa e Silva, eleições para governadores, 

nós ganhamos a eleição na Guanabara.  Isso mostrava que havia margens, dentro daquela institucionalidade criada 

por eles, para uma luta que não fosse só a luta pela derrubada da ditadura. Havia uma diferença: nós falávamos em 

derrotar a ditadura e eles falavam em derrubar a ditadura. Havia uma diferença entre o nosso pessoal e o pessoal 

da luta armada” (GUEDES, 2011, grifos RL).  
177 A luta armada também tinha essa perspectiva de luta prolongada. Cf. Wilson Nascimento – Revista Mouro. 



220 

 

aquele sentimento passivo vá tomando forma, pouco a pouco, até se transformar num 

grande movimento nacional, em frente única, que englobe os sindicatos, o movimento 

estudantil, a Igreja Católica, os partidos e os políticos de oposição – um movimento 

que expresse, em nível superior, a rebeldia brasileira contra o processo de 

fascistização do país. Cabe salientar em relação ao esforço destinado a impulsionar a 

luta de resistência, nas condições atuais, a valorização às pequenas ações, mesmo nos 

casos em que estas só indiretamente se oponham às medidas da ditadura. [...] A 

constante preocupação em descobrir e organizar a resistência concreta das massas 

contra determinados atos do regime ditatorial é o melhor antídoto para evitar os apelos 

à luta abstrata ou à resistência indeterminada (GUEDES, 2012, p.97-98). 

 

Assim, dever-se-ia vincular essa ação à estratégia da frente única nacional 

antiditatorial, para que a ação não se diluísse na tática cotidiana. Na Resolução foram indicadas 

sete linhas de ação, ou frentes, a serem desenvolvidas pelo PCB para o cumprimento desse 

objetivo:  sindical, estudantil, econômica, cultural, eleitoral, de solidariedade às vítimas do 

regime e pelas liberdades civis.  

 

Aferrando-nos a essas linhas, iremos pacientemente reestruturando e recriando, nas 

difíceis condições atuais, as grandes correntes do movimento político de massas da 

Guanabara, o movimento operário e sindical, o movimento estudantil, o movimento 

cultural e o movimento de funcionários públicos e empregados (GUEDES, 2012, 

p.103).  

 

Ao contrário da situação posta no período da Declaração de Março de 1958, em que 

o próprio Armênio Guedes vislumbrava melhores possibilidades de inserção do partido e de 

suas demandas no interior do Estado, a situação, doze anos depois, era inversa. A perspectiva 

de momento era a da organização da resistência ao processo de fascistização. Nesse sentido, a 

concepção política presente na Resolução da Guanabara refletia a situação do PCB diante do 

avanço do Estado e de reorganização do poder no capitalismo brasileiro. Não era um documento 

propositivo, que apontasse possibilidades de interferir nas políticas do Estado e, de algum 

modo, redirecioná-las de acordo com as demandas da classe operária e dos camponeses, por 

exemplo. A Resolução da Guanabara era essencialmente um documento que demarcava uma 

trincheira de resistência, a partir da sociedade civil, contra a sociedade política e seus pontos de 

sustentação na sociedade civil.  

A matriz prática e teórica contida na Resolução da Guanabara tinha, portanto, 

diferenças no fazer política em relação àquela que dirigiu o PLACCONPE.  Em São Paulo, a 

linha proposta pela Resolução da Guanabara teria continuidade e seria enriquecida em suas 

possibilidades pela ação de dirigentes – em grande parte jovens – do PCB. Isso ocorreu com 

mais força no campo estudantil-universitário no início e, aos poucos, ganhou expressão também 

no campo sindical. Nomes importantes nessa fase do PCB paulista situada entre os anos de 
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1970 e 1976 foram os de Emílio Bonfante Demaria e João Guilherme Vargas Netto178, como 

dirigentes, e de David Capistrano Filho, Sérgio Gomes, Waldir Quadros, Ubiratan de Paula 

Santos, entre outros, com atuação nas Universidades e na própria formação da juventude do 

MDB.  

Após a realização do VI Congresso de 1967, o Comitê Estadual de São Paulo do PCB 

foi reorganizado em março de 1968. Dessa data até o ano de 1975 o PCB teve de refazer sua 

direção em vários momentos, dada a atenção especial dos aparelhos de repressão do Estado a 

São Paulo. Isso, no entanto não impediu que naquele estado se realizassem experiências e 

práticas de ação política importantes e com capacidade de exercer influência na correlação de 

forças em nível estadual e nacional. Uma delas foi a que resultou no PLACCONPE, conforme 

abordado no capítulo anterior. Um outro conjunto de atividades desenvolvidas em consonância 

com a Resolução da Guanabara de 1970, objeto deste capítulo, também teve destaque. Num 

documento elaborado pela Comissão Estadual de Reorganização do PCB em São Paulo, de 

março de 1981, esse histórico foi retomado:  

 

O esforço do partido para se inserir na frente de resistência enfrentou, até 1976, a 

constante tentativa do sistema terrorista-repressivo de nos paralisar e desarticular. 

Realizada a Conferência Estadual de 1971 – cujo principal objetivo foi reorganizar 

nossas fileiras após os danos causados pelo processo fracionista dos anos anteriores –

, já em 1972 começam as quedas, que atingiram o Comitê Central, Comitê Estadual e 

o Comitê Municipal da Capital. A implacável pressão do terror utilizado como arma 

política pelo regime conseguiu reduzir a direção estadual feita em 1971 a apenas 3 

companheiros, que com outros 3, cooptados, compunham a direção existente em fins 

de 1974. É notável, nesse quadro, o fato da sucessão de golpes não conseguir paralisar 

a atividade política do partido, de que são exemplos a retomada da atividade inter-

sindical, a partir do tema dos acidentes do trabalho (1974), nossa participação nas 

eleições em 1974, com ótimos resultados, o eficiente apoio ao “Encontro” e à “Carta 

de São Paulo” (1975), nossa presença no novo despertar do movimento das mulheres 

(1975), na reorganização dos movimentos dos estudantes, na reconquista para as 

forças democráticas de importantes entidades (Sindicato dos Jornalistas, 1975). Ao 

lado dessa ação política, o partido se recompunha em vários municípios, áreas da 

Capital e setores, constituindo novos organismos e recrutando jovens militantes (PCB, 

1981, p. 171). 

 

                                                 
178 Emílio Bonfante Demaria (1923-1999) atuou pela Marinha brasileira na 2ª Guerra Mundial e em 1953 foi líder 

da greve nacional dos marítimos e fundador do jornal Orla Marítima. Nos anos 70, era o 3º secretário do Comitê 

Estadual do PCB em São Paulo – o 1º era Antônio Bernardino dos Santos e o 2º Edwaldo Alves da Silva – e 

responsável pelas Seções de Educação e Sindical do partido (DEOPS/SP-1976). João Guilherme Vargas Netto era 

responsável pelo Comitê Universitário e o Comitê Cultural, responsável pelo contato do PCB com os intelectuais. 

Segundo os agentes da repressão: “O Comitê Cultural é o órgão do CE/SP encarregado de coordenar as 

organizações de base/OB das diversas profissões de nível superior: advogados, arquitetos, médicos, jornalistas, 

professores, etc. O trabalho principal do Comitê Cultural consiste em infiltrar e controlar [sic] as entidades 

representativas dessas classes: OAB, ABI, Sindicato dos Jornalistas, dos Arquitetos, dos Professores, Instituto dos 

Arquitetos, Associação Médica de SÃO PAULO, etc.” (DEOPS/SP- 30C-1-24.521).  
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A Conferência Estadual de 1971 foi realizada em Praia Grande (SP) e contou com a 

participação do núcleo de dirigentes e militantes que atuavam no município de São Bernardo 

do Campo em trono da célula do partido na Volkswagen, como Hilário Gonçalves Pinha, Anita 

Leocádia, Lucio Bellentani e Amauri Danhone179. Após a desarticulação da base de São 

Bernardo do Campo promovida pelo Estado no ano de 1972, as principais inciativas políticas 

do PCB no Estado seriam realizadas pelo núcleo situado na capital paulista. Muitas das 

atividades mencionadas pelo documento de 1981, tais como organização de atividades inter-

sindicais e a participação do PCB no Carta de São Paulo ainda não receberam uma análise 

histórica aprofundada. No entanto, elas foram fundamentais para a constituição e afirmação da 

identidade de uma determinada linha política em São Paulo que tinha diferenças em relação à 

plataforma do PLACCONPE. Por isso, merecem uma análise específica. 

 

 

4.1 A reconstrução do PCB pela USP: a ponte entre a universidade e a política. 

 

 

Um dos paradoxos que envolve o PCB foi sua capacidade de sobreviver durante 

décadas em condições ilegais e clandestinas, dada a intervenção das classes dominantes, e, 

ainda assim, ter a capacidade de influenciar na correlação de forças políticas no país – com 

maior ou menor intensidade conforme a conjuntura histórica. Uma explicação possível foi a 

capacidade do partido de aproveitar-se das contradições criadas pelo desenvolvimento 

capitalista no país. As universidades constituem um exemplo. Destinadas a fornecer novos 

dirigentes, intelectuais, profissionais e mão-de-obra qualificada para o Estado e o mercado 

capitalista em expansão no Brasil, também foram espaços onde as organizações de esquerda 

em geral, PCB incluído, conquistaram novos adeptos.  

O contexto com o qual o PCB deparou-se nas universidades brasileiras no início dos 

anos 1970 deve ser entendido a partir de dois aspectos fundamentais: a expansão tutelada das 

                                                 
179 “[Amauri Danhone] Era um dos componentes do Comitê Estadual de São Paulo, do PCB, cargo que passou a 

ocupar depois de uma reunião realizada em fins de 1971, na Praia Grande, onde também estiveram: HILÁRIO 

GONÇALVES PINHA, vulgo ‘Nilo-Norberto’, ANITA LEOCÁDIA PRESTES, vulgo ‘Alice’, LÚCIO 

ANTÔNIO BELLENTANI, vulgo ‘Zico’, ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS, vulgo ‘Salu’, ANTONIO 

CHAMORRO, vulgo ‘Xavier’, ARGILEU GONÇALVES DE OLIVEIRA, vulgo ‘Afonso’, GLAUCO DA 

ROCHA TROTA [sic], vulgo ‘Eurico’, DINARCO REIS, vulgo ‘Dante’, OSWALDO PACHECO DA SILVA, 

vulgo ‘Geremias’” (DEOPS/SI, 1972, p. 8) 
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universidades pela ditadura civil-militar; a significativa perda de quadros para as organizações 

que defendiam a luta armada como meio para derrubar a ditadura.  

O projeto da ditadura civil-militar para as universidades brasileiras foi implementado 

de “cima para baixo” por meio da Reforma Universitária de 1968 (Lei 5540, novembro de 

1968), durante o governo Costa e Silva. Ela foi constituída como resposta a um contexto de 

pressão para a expansão do setor universitário – a questão dos “excedentes180” – e necessidade 

de adequá-lo aos novos padrões de acumulação de capital no país. Conforme a prática rotineira 

do regime, as bases teóricas e diretrizes da Reforma Universitária foram estabelecidas sem a 

participação ampla de representantes das universidades brasileiras e de outras organizações da 

sociedade civil no país, mas por um grupo restrito designado pelo governo federal, entre os 

quais o professor e assessor da Unesco, Rudolph Atcon (EUA), e o militar Meira Mattos 

(Martins, 2009).  

Esta reforma impulsionou a modernização das universidades federais e determinadas 

instituições estaduais pela articulação entre ensino e pesquisa, introdução do regime 

departamental, institucionalização da carreira acadêmica e criação de uma política nacional de 

pós-graduação sustentada por agências do governo federal de fomento à pesquisa. Nesse 

sentido, o Estado sinalizava sua intenção de conferir às universidades públicas um papel na 

produção de ciência e tecnologia e integrá-las ao novo ciclo de desenvolvimento econômico do 

país.  Por outro lado, ao ensino privado coube o papel restrito de transmissor de conhecimentos 

necessários ao exercício da atividade profissional, sem vínculos com a pesquisa e a produção 

do conhecimento científico e tecnológico (Martins, 2009). As consequências dessa reforma são 

nítidas, pois o Estado estimulou a divisão entre dois grupos: por um lado, um núcleo de 

instituições responsáveis pela formação de intelectuais qualificados, com capacidade de 

assumir funções de direção em diferentes níveis de atuação profissional, e, por outro lado, um 

conjunto de instituições que formariam força de trabalho com melhor nível de qualificação.  

A complementação da reforma de 1968 foi o decreto-lei 477, de 26 de fevereiro de 

1969, tendo à frente do Ministério de Educação e Cultura o militar Jarbas Passarinho. O decreto-

lei nº 477 destinava-se, na perspectiva da ditadura-civil-militar, ao controle e impedimento das 

atividades “subversivas” no âmbito universitário por parte de professores, alunos e 

                                                 
180 Segundo Martins (2009, p.19): “Em 1960, 29 mil estudantes não conseguiram vagas nas instituições para as 

quais tinham sido aprovados, número que aumentou para 162 mil em 1969. A questão dos “excedentes” constitui-

se num constante foco de tensão social. A pressão para a expansão do ensino superior estava relacionada à 

ampliação da taxa de matrícula do ensino médio, que cresceu 4,3 pontos entre 1947 e 1964. Ao mesmo tempo, o 

processo de concentração da propriedade e de renda, em curso na sociedade brasileira desde a década de 1950, 

acentuado pela política econômica adotada a partir de 1964, conduziu as classes médias a encarar a educação 

superior como uma estratégia para a concretização de seu projeto de ascensão social”.  
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funcionários. Na prática, o 477 significou a institucionalização do controle político e repressivo 

nas universidades.  Além da prisão de alunos, vários professores e intelectuais representativos 

no campo da cultura e da ciência foram afastados das universidades sob a vigência do decreto-

lei 477. Daí a designação comum à época de ter representado o “AI-5 das universidades”. Frente 

a esse conjunto de ações promovidas pela ditadura que tiveram de atuar os militantes do PCB. 

A mesma lógica de recrutamento para a classe operária exercida pelos militantes do 

PCB em relação à classe operária – a maior atenção aos segmentos mais capacitados – foi 

reproduzida no caso dos estudantes universitários.  As universidades públicas constituíram um 

“alvo” permanente dos dirigentes do PCB responsáveis pela difusão da concepção política do 

partido entre os estudantes, como já ocorria antes do golpe de 1964. A inserção do PCB nas 

Universidades do Rio de Janeiro no início dos anos 60, em especial na Faculdade Nacional de 

Filosofia, é um bom exemplo a esse respeito. De acordo com Anita Leocádia Prestes: 

 

Aqui no Rio de Janeiro, o Comitê Universitário do partido era muito forte nessa época, 

fazia um grande trabalho no meio estudantil, principalmente universitário. Havia 

trabalho com os secundaristas também, mas o setor universitário era considerado o 

mais forte do Brasil. Nos anos 1961, 1962, havia grandes bases do partido nas 

principais faculdades. Na chamada Faculdade Nacional de Filosofia, na época, 

tínhamos uma base com 200 pessoas; no Caco (Faculdade de Direito da UFRJ), tinha 

uma base grande, e também em várias outras universidades e faculdades (PRESTES, 

2012b, p.23). 

 

Na base universitária do PCB no Rio de Janeiro formaram-se muitos dos quadros que 

atuariam contra o regime militar pelo partido ou outras organizações de esquerda. Apesar da 

presença histórica dos comunistas no movimento estudantil em nível secundário e universitário 

por meio da Juventude Comunista, após o golpe de 1964 o PCB perdeu espaço e influência 

entre os estudantes em várias regiões do país. Por um lado, pela ação do Estado e de seu aparato 

repressivo, por outro, pela atração exercida sobre a juventude pela esquerda armada. Em seu 

registro autobiográfico, Takao Amano, militante do PCB que rompeu com o partido e ingressou 

no Agrupamento Comunista (posteriormente ALN), expressa a concepção romântica que 

predominou entre muitos dos jovens estudantes que lutaram contra a ditadura a partir da opção 

pela guerrilha: 

 

Talvez seja possível dizer que a decisão foi movida por um certo romantismo. Era a 

época dos lendários guerrilheiros vietnamitas. Além disso, nós líamos muito sobre a 

Grande Marcha do Mao Tsé-Tung e sobre os guerrilheiros cubanos. Então, a mítica 

do guerrilheiro, naquela época, era algo comparável ao fanatismo em relação aos 

Beatles. Era algo que estava na ordem do dia, até como elemento de marketing 

político. Então, acho que era o coração, não era a razão que nos governava. Lutar por 

seu país, contra a Ditadura, tem que ser de arma na mão. O próprio Marighella dizia: 
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“O dever do revolucionário é fazer a revolução”. E, fazer a revolução, naquele 

momento, era ser um guerrilheiro. Fecharam todas as portas, não restara outro 

caminho para um jovem. Não adiantava a razão. Quer dizer: “Não faça isso, meu filho, 

isso é bobagem”. Então, os mais velhos diziam: “Não...nossa experiência”. Mas era 

uma avalanche. Não dava para conter. E foi um fenômeno social. Toda uma geração 

se engajou nesse movimento. Se fosse um ou outro, haveria espaço para críticas do 

tipo: “Foi uma aventura de alguns irresponsáveis”. Mas foi um fenômeno social. Sem 

dúvida, um movimento considerável. (AMANO, 2014, p. 50).   

 

Alguns aspectos podem ser considerados para se entender o fenômeno social de 

radicalização de setores da juventude no período de 1964 a 1968, em especial aquela situada no 

âmbito universitário: o quadro de recessão econômica do período no país e o aumento das ações 

repressivas do Estado; o desgaste dos países líderes do capitalismo  provocado pelas 

intervenções imperialistas, como a ação dos EUA em Santo Domingo, na República 

Dominicana, e na guerra ao Vietnã; o desgaste também da URSS após as denúncias contra o 

stalinismo em 1956 e a invasão da Tchecoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsóvia, pondo 

fim à Primavera de Praga, em 1968 – o que implicava na crítica às forças identificadas aos 

soviéticos, como o PCB. Como lembrou Lukács, no final de 1968, ao comparar a URSS daquele 

momento com a época de Lenin: “a simpatia espontânea que o país dos soviets despertava entre 

as massas e os intelectuais dos países capitalistas era então muito mais forte do que é hoje” 

(LUKÁCS, 2008, p. 195)181. Esse conjunto de fatores favoreciam a percepção da guerrilha e da 

luta armada como os caminhos necessários e legítimos da revolução e da libertação nacional.  

Como se deduz do depoimento de Takao Amano, era difícil que a linha de ação política 

proposta pelo VI Congresso do PCB empolgasse grande parcela da juventude combativa e 

politizada. Um fenômeno que expressa essa situação foi a formação da Dissidência da 

Guanabara – origem do MR-8 – após a expulsão de cerca de 300 militantes da base universitária 

do partido no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1967. Em São Paulo, a “avalanche” implicou na 

adesão de 80% das organizações dos jovens comunistas à linha de Carlos Marighella no racha 

de 1967182 – o que já havia sido anunciado nas posições críticas que predominaram nos debates 

sobre as Teses para o VI Congresso do PCB. Após 1968, o partido teria de refazer sua inserção 

nas universidades paulistas. De acordo com Sérgio Gomes, que ingressou na USP em 1970: 

                                                 
181 Para Carlos Nelson Coutinho, o ensaio aqui citado, “O processo de democratização”, foi escrito por Lukács 

provavelmente em resposta à invasão da Tchecoslováquia, ação que ele condenou privadamente (LUKÁCS, 2008, 

p.33-34).  
182 “A participação de Marighella na Conferência da Olas simboliza o racha, a ruptura com a concepção de luta 

pacífica do PCB. Em São Paulo, nós participamos dessa luta interna, particularmente no setor juvenil e estudantil, 

onde atuávamos. A grande maioria das organizações, aproximadamente 80% das organizações dos jovens 

comunistas, ficaram com a linha da cisão e do racha, vindo a engrossar as fileiras do recém-criado Agrupamento 

Comunista de São Paulo. O confronto interno se deu, fundamentalmente, entre as teses que adotaram o caminho 

pacífico e as teses que advogavam o caminho violento, que se torna um órgão oficial em 1968. Este, em 1969, 

transformou-se na Ação Libertadora Nacional (ALN) (AMANO, 2014, p.46).  
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Grande parte dos que estavam ligados ao Partidão até então tinham saído e ido para a 

ALN. Depois do racha de 67, as pessoas mais interessantes, mais ativas, mais 

inteligentes, mais destacadas, criativas, etc., tinham saído do Partidão e ido para a 

ALN. De tal maneira que o Partidão na Universidade éramos nós que estávamos 

entrando. (SILVA, 2012).  

 

O papel cumprido pelos que atuaram nas universidades pelo PCB no início dos anos 

foi relevante para a reorganização do partido no âmbito universitário e a própria reconstrução 

da organização após as sucessivas perdas de militantes por conflitos internos e pela repressão 

do Estado. A USP foi um dos polos da reorganização do PCB em São Paulo e de formação de 

novos militantes no início dos anos 1970, quando o partido começou a recuperar parte da 

influência que exercera até o início dos anos 1960. 

A dinâmica da luta política em que estava envolvido o PCB se refletia na constante 

troca ou substituição de funções no interior do partido. A coordenação dos comitês 

universitários do partido estava até o ano de 1970 a cargo de Zuleika Alambert. Com sua saída 

para o exterior, a responsabilidade pela Seção da Juventude ficou a cargo do dirigente sindical 

Hércules Corrêa, que criou a Comissão Nacional Universitária. A pessoa designada por 

Hércules para dirigir a CNU e, portanto, liderar a política do PCB junto à juventude e ao 

movimento universitário foi o militante José Montenegro de Lima, conhecido por seus 

companheiros como “Magrão” 183. Nesta nova formação responsável pela condução do 

movimento estudantil, a presença de Hércules Corrêa, militante de larga experiência sindical, 

foi importante para a tentativa de aproximação entre movimento estudantil e sindical e a 

tentativa de algumas experiências nesse sentido, como no caso do Sindicato dos Têxteis – 

conforme será abordado. 

Entre 1970 e 1972, a assessoria política ao Comitê Universitário de São Paulo ficou a 

cargo de Glauco da Rocha Frota e a coordenação sob a responsabilidade de José Montenegro 

de Lima (DEOPS – 30C-1-24.534; 30C-1-24.533). Em comum, dois dirigentes oriundos das 

classes subalternas, de rápida e intensa passagem pela ação política. Os desfechos trágicos de 

                                                 
183 “Em 1970, HÉRCULES CORREIA DOS REIS (“MACEDO”) assumiu a direção da Seção Juvenil em 

substituição a ZULEIKA D’ALEMBERT [sic] (“MARTA”) que fora deslocada para o exterior. A fim de 

reorganizar o trabalho no ME [movimento estudantil], principalmente nos Comitês Estaduais de concentração (isto 

é, os mais populosos e com maior concentração operária), criou a Comissão Nacional Universitária (CNU), a nível 

nacional. A CNU, colocada sob a direção do militante JOSÉ MONTENEGRO DE LIMA (“MAGRO”), era sediada 

em SÃO PAULO e assistida por HÉRCULES CORREIA DOS REIS (“MACEDO”) em nome do CC e da CEx, 

dos quais pertencia. As Comissões Universitárias seriam coordenadas pela CNU, mas, na prática, subordinadas 

aos respectivos comitês estaduais. Seriam os embriões da constituição dos novos Comitês Universitários, 

reestruturados com novos militantes, com nova orientação e em novas bases” (DEOPS/SP; 30C-1-24.534). Ainda 

segundo o inquérito, entre 1970 e 1972 foram constituídas Comissões Universitárias no Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, São Paulo e outra na Guanabara, funcionando desde 1970.  
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suas vidas simbolizam os extemos dos riscos a que estavam submetidos os opositores da 

ditadura: a loucura e a morte por métodos brutais.  

Glauco, carioca, conhecido por seus companheiros como Edgard ou Crioulo, por ser 

negro, era serralheiro mecânico (DEOPS/SP). Segundo relatos dos que o conheceram, foi um 

dos primeiros na história do PCB a valer-se de Gramsci para a intervenção prática, antes do 

primeiro ciclo de publicações das obras do autor no Brasil nos anos 60. Sempre andava com 

uma edição francesa da obra do comunista italiano debaixo do braço, atitude que pode ter 

contribuído para despertar o interesse de outros intelectuais pela obra do autor. Um tradutor de 

Gramsci para as específicas condições da luta política do momento em que viveu. Os sintomas 

dos problemas mentais que viria a sofrer e o afastaram do PCB se manifestaram para seus 

companheiros de partido durante o combate ao regime184.  

José Montenegro de Lima, Magrão para seus companheiros, por ser alto e franzino. 

Era cearense de Itapipoca, aluno da Escola Técnica do Ceará, onde não pode concluir seu curso 

por ter sido indiciado por um IPM. Uma das mais promissoras lideranças do PCB. Os 60 mil 

dólares que tinha em mãos para a reorganização da gráfica do partido foi dividido entre os 

agentes que o prenderam, em setembro de 1975. Segundo relatos de um dos agentes da 

repressão, após ser torturado horas a fio, Montenegro de Lima foi assassinado com uma injeção 

para matar cavalo (Dantas, 2012). O cruel destino que teve Magrão nas mãos dos agentes da 

repressão mostra que a tortura converteu-se em linguagem da ditadura e a desumanização dos 

que a defenderam foi sua consequência inevitável. 

Glauco da Rocha Frota e José Montenegro de Lima atuaram na Guanabara antes de 

irem a São Paulo. Duas trajetórias que mostram as possibilidades abertas pelo PCB para que os 

personagens do mundo do trabalho ascendessem, num largo processo histórico, da 

subalternidade à condição de classe dirigente.  

Antes de mudar-se para São Paulo, José Montenegro de Lima estava no Rio de Janeiro, 

onde organizava a Juventude Comunista. Diante da forte perseguição perpetrada pelos 

aparelhos de repressão aos comunistas na Guanabara, Montenegro de Lima transferiu-se para 

                                                 
184 Dos entrevistados durante a pesquisa, três ao menos o conheceram. João Guilherme Vargas Netto, Luiz 

Werneck Vianna e Sérgio Gomes. De Vargas Netto e Sérgio Gomes obtive a descrição do modo particular de 

Glauco da Rocha Frota, também conhecido como “Edgar” ou “Crioulo”, e a difusão de Gramsci no interior do 

partido pela própria presença física da edição francesa trazida debaixo do braço, além da menção ao autor em 

discussões políticas. Num depoimento, Werneck Vianna menciona que ouviu falar pela primeira vez de Gramsci 

por meio de Glauco: “E você leu Gramsci a partir do Partido do Comunista? A partir do Partido. Olha, a primeira 

vez que eu ouvi referência a Gramsci foi de um militante do Partido Comunista, negro, de origem favelada, aqui 

do Rio. Dos intelectuais mais finos que eu conheci na minha vida. Morreu louco. Viveu na clandestinidade todo o 

tempo. Não sei o que houve com ele na clandestinidade que ele não aguentou. Mas, este homem mobilizava 

Gramsci em intervenções no interior do Partido. A gente não conhecia, nunca tinha visto.” (WERNECK VIANNA, 

2008, p.120).  
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São Paulo, onde concentraria suas atividades. Exerceu papel importante para o recrutamento de 

novos quadros para o PCB do final dos anos 1960 até ser capturado pelos agentes da repressão 

em 1975 e entrar para o quadro dos “desaparecidos”. Por seu intermédio, uma nova geração de 

militantes representaria as posições do PCB nas universidades. Sua atuação em São Paulo data 

pelo menos do ano de 1969. 

Dentre os que entraram para o PCB no período em que atuou José Montenegro de 

Lima, destaque para um conjunto de alunos oriundos de colégios com tradição no movimento 

estudantil secundarista em São Paulo, como o colégio Alberto Conte, e que prestaram vestibular 

no ano de 1969 para a USP185. Esses novos militantes universitários cumprirão um duplo papel: 

reorganização do PCB junto ao movimento universitário e reestruturação do próprio movimento 

universitário. Isso ocorreria, como indicado, no contexto da reforma universitária de 1968 e 

diante de forte concorrência dos grupos que agiam em prol da luta armada (ALN, VPR, MR-

8), de grande apelo e influência junto à juventude radicalizada. Um exemplo importante foi a 

atuação que tiveram nos centros acadêmicos, como no Centro Acadêmico (C.A.) Lupe Cotrim, 

cujo nome é uma homenagem à professora da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP186 

e no Centro Acadêmico Osvaldo Cruz (CAOC), do curso de Medicina. Deve-se ressaltar que a 

partir de 1972, coma reestruturação do Comitê Estadual de São Paulo a assistência política ao 

setor universitário ficará a cargo de João Guilherme Vargas Netto, em substituição a Glauco da 

Rocha Frota187. 

                                                 
185 Segundo Sérgio Gomes que, como outros de seus companheiros de escola, buscava uma organização política 

onde pudesse atuar: “E no final de 69, finalmente, exatamente através da Silvia Ingrid Lang – que hoje é professora 

da FGV – nós fizemos contato então com o Magrão. Marcelo Bairão e eu entramos no Partidão. Nós estávamos 

na véspera de fazer o vestibular. E foi muito interessante, porque achávamos que iríamos entrar logo em ação, 

fazer coisas interessantes e o que conversaram conosco é que a nossa tarefa principal não era ter nenhuma atividade 

política. A não ser preparar um folheto que ajudamos a fazer e a distribuir nos cursinhos. Um folheto chamado “O 

funil dos vestibulares”, demonstrando que tinha mais candidatos do que vagas, que a Universidade tinha que 

democratizar para acolher toda essa gente. Havia ainda aquela luta contra os excedentes, gente que tinha direito e 

nota suficiente para entrar na Universidade mas não havia vaga. Foi um movimento importante. Foi muito 

interessante. “A tarefa principal de vocês é passar no vestibular. Vocês não têm que fazer nada, têm que estudar, 

se qualificar e passar no vestibular”. E assim foi. Eu e mais uma porção de gente do Alberto Conte passamos. De 

repente, tinha gente do Alberto Conte em praticamente todas as faculdades da USP, na ECA, na Poli, na FAU, na 

História, etc” (SILVA, 2012).   
186Maria José Cotrim Garaude Gianotti, ou simplesmente Lupe Cotrim. Foi professora de Estética, escritora e uma 

referência político-intelectual nos primeiros anos da ECA-USP (1967-1970). Segundo Ismail Xavier (2010, p. 

133): “De sua atuação, deriva a homenagem do Centro Acadêmico dos estudantes da ECA que passou a se nomear 

C.A. Lupe Cotrim, em 1970. Foi iniciativa de uma nova gestão do Centro, então já conduzido por alunos mais 

novos que deram continuidade a nosso sentimento ao homenageá-la após a sua morte”. 
187 “Em 1972 houve uma reestruturação do CE/SP, quando vários militantes foram deslocados de outros pontos do 

País para atuar em SÃO PAULO. Dentre eles encontrava-se JOÃO GUILHERME VARGAS NETO [sic] 

(‘INÁCIO’), deslocado do Comitê Universitário GUANABARARA, que passou a integrar o CE/SP e foi 

designado para dar assistência política ao Setor Universitário em substituição a GLAUCO DA ROCHA TROTA 

[sic] (‘HERCÍLIO’). Na oportunidade, a Comissão Universitária foi desfeita e JOSÉ MONTENEGRO DE LIMA 

(‘MAGRO’) ficou responsável apenas pela Juventude Comunista, em nível nacional. De 1972 até fins de 1974 foi 

constituída uma Comissão de Organização do Comitê Universitário de SÃO PAULO integrada pelos seguintes 
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Dois aspectos devem ser observados sobre esse jovem grupo de militantes: seu perfil 

político-intelectual, desde o início marcado pela tendência à autonomia; os campos de atuação 

em que desenvolveram a linha de ação do PCB de resistência à ditadura, que envolveu além da 

reorganização da vida política-acadêmica, a atuação em prol da União Nacional dos Estudantes 

(UNE) de massas, proximidade com a Igreja Católica, atuação junto ao Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) e aproximação ao movimento operário-sindical.  

A independência de atuação desses jovens intelectuais tem relação com a situação de 

clandestinidade em que se encontrava o PCB e também com a dificuldade para os dirigentes do 

partido em acompanharem passo a passo as atividades de seus militantes nas diversas frentes 

de ação em que estava envolvido o partido. O PCB, como já assinalado não tinha condições de 

montar escolas de quadros. Por outro lado, as cartilhas seriam destinadas, ao que parece, 

sobretudo aos militantes com menor formação teórica e educacional. Assim, a tendência era de 

conferir maior autonomia aos universitários. Além disso, uma das características daquela 

geração era a tendência ao autodidatismo. Conforme Ubiratan de Paula Santos, militante da 

base de Medicina da USP: 

 

Da geração do João Guilherme, muitos fizeram curso em Moscou. Muitos dirigentes 

universitários, estaduais, municipais foram fazer esse curso, mesmo na época da 

clandestinidade. Havia uma edição de documentação partidária, cartilhas, que serviam 

de instrumento de discussão e de orientação política. Isso, na nossa fase, não havia. 

Não pegamos nada disso. [...] Nessa época fomos educados basicamente lendo livros, 

indo às livrarias. Nós tínhamos aqui a Livraria Avanço, que ficava na rua Aurora, a 

livraria Técnico-Científica, que vendia muito livro sobre [...] que ficava na Barão de 

Itapetininga, a Livraria Ler, que ficava perto da Praça Caetano de Campos. Eram as 

que vendiam livros marxistas vindos de Portugal, especialmente com a queda da 

ditadura portuguesa, depois espanhola. Várias coisas vindas do México, da Argentina 

e essas livrarias, por incrível que pareça, apesar da ditadura, tinham uma série de 

títulos [de esquerda]. A editora Alfa-Ômega. Ou seja, nós fomos educados não pela 

leitura de cartilhas, manuais elaborados ou revistas teóricas que o PCB teve nos anos 

1940 e 1950. Nessa época não havia revistas teóricas como no passado, então fomos 

educados lendo livros e estimulando em cada bairro e escola a organização de grupos 

de estudo com simpatizantes para ampliar a discussão do marxismo de maneira geral. 

Não havia uma escola de quadros – como no passado, no exterior e aqui. Isso, 

internamente, não tivemos nesse período (SANTOS, 2012).  

 

A autoeducação era estimulada pelo quadro específico daquele momento, a 

necessidade do partido organizar-se em células autônomas e também pelo perfil político dos 

jovens intelectuais da época. A crise geral dos anos 60/70 os levou à leitura.  

                                                 
elementos” (SSP/DEOPS/SI, 30C-1-24533). Dentre os integrantes do Comitê Universitário mencionados estariam: 

Sergio Gomes da Silva, Ricardo Moraes Monteiro, Fernando Gomes da Silva, Nelson Ibañez, David Rummel, 

Neusa Fiorda dentre outros.  
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A linha de resistência e luta contra fascismo, ou fascistização, proposta pela direção 

do PCB será traduzida no âmbito da militância universitária por meio do combate ao decreto-

lei 477 e suas consequências, tais como demissões de professores, prisão de alunos e, 

fundamentalmente, a desarticulação da vida política e cultural na universidade. Se por um lado 

havia a intenção do Estado em estimular a produção científica por meio da Reforma de 1968, 

por outro, a sua ação era a de controlar e impedir qualquer possibilidade de manifestação ou 

formação de organização política autônoma.  Um exemplo do tipo de intervenção realizada 

conforme reportagem do jornal mural A Ponte quando o muro separa: 

 

O regime de exceção imposta à Universidade continua a ameaçar concretamente as 

atividades estudantis. O decreto-lei 477 que estabelece medidas punitivas aos alunos 

e as restrições à representação estudantil, não foram suficientes para interromper estas 

atividades. Desta forma acontecem frequentemente intervenções na Universidade, 

visando neutralizar com maior eficiência a manifestação estudantil. Mesmo as 

entidades (D.As.) legalmente regulamentadas pelas leis federais são fechadas ou 

“reabertas”.  

Como exemplo concreto dessa intervenção tivemos em maio deste ano o fechamento 

arbitrário sem qualquer justificativa, de quatro D.As. da Universidade federal 

Fluminense (ver A Ponte nº1). As atividades desses diretórios estão suspensas até o 

próximo ano, e já foram estabelecidas as disposições sob as quais deverão funcionar 

os D.As. a partir de 1974. Mais recentemente, também foi fechado o Diretório 

Acadêmico de Economia e Contabilidade e Administração (DAECA) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 

Notamos agora que esta é a forma corrente em uso para restringir as atividades 

estudantis: o controle total dos D.As. (A PONTE, 23 a 30 out. 1973).  

 

Este jornal, organizado por estudantes ligados ao PCB, teve seu nome inspirado na 

música Pesadelo, de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro188. Música cuja letra era um 

protesto contra a ditadura, sua primeira frase Quando o muro separa uma ponte une, serviu de 

inspiração para o nome do jornal – assim como toda a mensagem contida em sua letra189. Ela 

representa o espírito no qual pouco a pouco se desenvolveu uma política cultural no interior da 

USP destinada a reorganizar o movimento universitário por meio da atuação nos centros e 

diretórios acadêmicos da universidade.  

 

Em 1970, nos centros acadêmicos da USP há uma troca, praticamente não tinha 

nenhuma atividade importante, absolutamente. Representação estudantil nos órgãos 

colegiados: conselhos, congregações, conselhos universitários, tudo isso abandonado 

à própria sorte. A imprensa universitária tinha praticamente desaparecido. Atividades 

                                                 
188 Depoimento de Sérgio Gomes da Silva (2012).  
189 “Quando o muro separa uma ponte une/Se a vingança encara o remorso pune/Você vem me agarra, alguém 

vem me solta/Você vai na marra, ela um dia volta/E se a força é tua ela um dia é nossa/Olha o muro, olha a ponte, 

olhe o dia de ontem chegando/Que medo você tem de nós, olha aí/Você corta um verso, eu escrevo outro/Você me 

prende vivo, eu escapo morto/De repente olha eu de novo/Perturbando a paz, exigindo troco/Vamos por aí eu e 

meu cachorro/Olha um verso, olha o outro/Olha o velho, olha o moço chegando/Que medo você tem de nós, olha 

aí/O muro caiu, olha a ponte/Da liberdade guardiã/O braço do Cristo, horizonte/Abraça o dia de amanhã, olha aí”. 
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culturais, esportivas e sociais inexistiam. Nossa primeira atividade minimamente 

organizada foi a de contribuir para que os centros acadêmicos voltassem a ter vida 

com participação dos alunos (SILVA, 2012). 
 

Do mesmo que nos editoriais da Voz Operária e nos documentos do PCB a orientação 

para a atuação junto aos trabalhadores deveria ocorrer por meio da luta “por suas demandas 

mais sentidas”, a atuação dos comunistas na universidade esteve vinculada às questões 

cotidianas demandadas pelos estudantes, tais como: reconhecimento de cursos, aumento de 

vagas para alunos ingressantes, reestruturação dos cursos e de suas grades curriculares, eleições 

internas, etc. Além da organização de atos de solidariedade contra as vítimas da ditadura. 

Um dos aspectos mais significativos na atuação dos militantes do PCB foi a promoção 

de atividades culturais na Cidade Universitária da USP. Artistas e músicos já reconhecidos da 

cultura brasileira, como Tom Zé, Paulinho da Viola190 e até estrangeiros, como Astor Piazzola, 

fizeram shows e espetáculos na USP. Essas atividades incomodavam a direção da Universidade, 

que entrou numa “guerra de posição” com os estudantes, como se percebe pela matéria “Os 

degraus da USP”, que ironizava a tentativa da Prefeitura da Cidade Universitária em coibir os 

shows: 

 

Parece que a ideia de dar shows ao ar livre nos gramados da USP não agradou muito 

o pessoal da Prefeitura da C.U. [Cidade Universitária]. Afinal, sentar no chão é um 

hábito pouco recomendável pela boa educação e até anti-higiênico. Por isso, depois 

do sucesso do show do Astor Piazzola, resolveram criar instalações mais adequadas 

para o sentar, naquela área antes verde ao lado do laguinho (perto da FAU). Daí surgiu 

o “teatro grego” que deverá estar pronto ainda esta semana: uma arquibancada de 

concreto em semi-círculo onde antes havia só gramado. Felizmente não vão realizar 

todo o projeto, que previa uma escadaria ocupando todo o declive (até a rua da 

Biologia), e se estendendo 70 metros em direção ao laguinho. Ou seja: derrubariam 

uma parte do bosque. 

Mas não há de ser nada: para o show dos Novos Baianos, dia 27, a gente encontra 

outro lugar. Se os degraus da Prefeitura não chegarem até lá antes. (A PONTE, 9 a 16 

out., 1973).  

 

Provavelmente de forma intuitiva, esses jovens militantes retomavam a linha de 

política cultural desempenhada anteriormente por militantes do PCB, como aqueles que 

participaram, por exemplo, das experiências dos CPCs (Centros Populares de Cultura) no início 

dos anos 60. Desse modo, pouco a pouco a vida política e cultural na USP ia assumindo um 

                                                 
190 Seguem alguns exemplos de atividades anunciadas: “Tom Zé e o grupo Capote na Poli; dia 13 sábado 18hs” 

(A Ponte, 9 a 16 out, 1973); dia 23 terça-feira 18hs – grupo de música da FAU / 19hs – curta-metragem de geografia 

/ 20hs – Áudio visual sobre história em quadrinhos / 21hs – conferência sobre música com Rogério Duprat; dia 24 

quarta-feira 12hs – conferência sobre teatro com o grupo  de teatro são Pedro / 18hs – música, rock “Trópico de 

Câncer” Hilton Acyoli Pini / 19hs – curta-metragem – comunicações / 20hs – grupo de teatro do CEFISMA / 21hs 

– conferência sobre Mayakovsky com Boris Schnaiderman” (A PONTE, 23 a 30 out. 1973).  
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perfil e uma dinâmica conforme aquela impulsionada pelos jovens intelectuais ligados ao PCB. 

Alguns artigos publicados na Voz Operária sobre a questão estudantil entre 1970 e 1971 

sinalizaram essa retomada da atuação do PCB nas universidades em acordo com essa diretriz191.  

Esse movimento de reorganização teve resultados concretos e ampliou o quadro de 

universitários do PCB. O levantamento feito pelo DEOPS/SP sobre a atuação do PCB em São 

Paulo datado de setembro de 1976, portanto após a ação repressiva do Estado contra o PCB em 

1974 e 1975, informava que na USP e em outras universidades o partido conseguira formar 

várias organizações de base instituídas a partir de cursos universitários. No relatório são 

identificados cerca de 140 estudantes ligados ao PCB. Destaque para Faculdade de 

Comunicação (USP), com 26 integrantes entre 1970 e 1975; a Faculdade de História (USP), 23 

integrantes entre 1970 e 1976, Faculdade de Arquitetura (USP), 14 integrantes entre 1970 e 

1976 e a Faculdade de Medicina (USP), 10 integrantes entre 1970 e 1975. Há também referência 

a militantes do PCB em outras faculdades e universidades, como a Escola de sociologia e 

Política (São Paulo), Faculdade de Comunicações Casper Líbero, Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica (ITA), UNICAMP e PUC (Campinas)192. Tomando-se como referência o jornal A 

Ponte, as atividades dos militantes do PCB envolviam ao menos quinze centros acadêmicos e 

dois grêmios estudantis, como CA Lupe Cotrim, o CA Osvaldo Cruz.193 

As ações realizadas na USP e em outras universidades pelos militantes universitários 

do PCB articulava-se à ideia de se desenvolver o movimento estudantil como movimento de 

massas. Em relação a principal entidade estudantil do país havia a proposta de constituição da 

                                                 
191 Como exemplo, o artigo assinado por Rodrigo Araújo (autor original não identificado), “O movimento 

universitário na luta contra a ditadura”: “o movimento dos estudantes universitários se rearticula, e, o que é mais 

importante, apresentando um grau de maturidade política maior do que em anos passados, quando se deixou levar 

pelas enganosas palavras-de-ordem dos ultra-esquerdistas. Dentro da perspectiva geral de luta do povo brasileiro, 

os estudantes travam o combate para deter o avanço do processo de fascistização na Universidade – cuja expressão 

concentrada é o Decreto lei 447 [sic].” VOZ OPERÁRIA, jul. 1971, p.8).  
192Faculdade de História: 23 integrantes entre 1970 e 1976; Faculdade de Comunicação: 26 integrantes entre 1970 

e 1975; Faculdade de Arquitetura: 14 integrantes entre 1970 e 1976; Faculdade de Agronomia de Piracicaba: 1 

integrante entre 1970 e 1972; Faculdade de Medicina de Sorocaba: 13 integrantes entre 1970 e 1972; Faculdade 

de Medicina da USP: 10 integrantes entre 1970 e 1975; Faculdade Politécnica da USP: 8 integrantes entre 1970 e 

1975; Escola de Sociologia e Política: 7 integrantes entre 1970 e 1972; Faculdade de Ciências Humanas da USP: 

8 integrantes entre 1970 e 1975; Faculdade de Direito de Santos: 10 integrantes entre 1972 e 1975; Faculdade de 

Letras da USP: 2 integrantes 1975; Faculdade de Biomédicas da USP: 3 integrantes; Faculdade de Comunicações 

Casper Líbero: 4 integrantes; Faculdade de Enfermagem da USP: 1 integrante; ITA: 6 integrantes até 1975; Grupo 

Universitário de Campinas (Unicamp e PUC): 4 integrantes. Fonte: DEOPS/São Paulo, 30C-1-24532a24526. 
193 “Associação Universitária de Estudos Psicológicos, CA Armando Salles de Oliveira (São Carlos), CA 

Faculdade de Veterinária, CA Lupe Cotrim, CA Osvaldo Cruz, CA Rocha Lima (Ribeirão Preto), CA Visconde 

de Cairu – Economia e Administração, CA XI de Agosto – Direito, CEFISMA – Física e Matemática, CE 

Geográficos Capistrano de Abreu, CE Heinrich Rheinboldt – Química, CE Históricos Affonso de Taunay, C 

Paulista de Estudos Geológicos, C Universitário de Estudos Pedagógicos, C Universitário de Estudos e Pesquisas 

Sociais, Grêmio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Grêmio Politécnico, CA de Estudos Literários” (A 

PONTE, 9 a 16 out., 1973).  
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“UNE de massas”. A proposta do PCB para o movimento estudantil pode ser dividida em dois 

movimentos: resistência e avanço pela luta de massas, o que seria a aplicação das diretrizes do 

VI Congresso para esse campo. Por um lado, dever-se-ia organizar os comitês de resistência ao 

Decreto-lei 477, a ser integrado por alunos, professores e líderes de prestígio dentro das escolas. 

Por outro lado, deveria ocorrer a combinação de atividades de massa de caráter ilegal com 

atividades de caráter legal. Daí a proposta de uma “UNE de massas”: “Mais do que nunca trata-

se de lutar para dar a UNE uma expressão de massas, arrancando-a da inercia em que está 

mergulhada graças à atividade cupolista, grupista e discriminatória de certos grupos 

“esquerdistas” (VOZ OPERÁRIA, mai. 1969, p. 7). Isso nada mais era do que a versão da frente 

única aplicada ao movimento universitário, e que deveria contar com a participação de alunos, 

professores, diretores, reitores, técnicos e administrativos, independentemente de suas 

orientações ideológicas. 

Não se pode deixar de levar em consideração que esta proposição do PCB para o 

movimento universitário opunha-se à ação do Estado corporificada no Decreto-lei 477 e, no 

campo da esquerda, às organizações da luta armada. A concretização da concepção de “UNE 

de massas” ocorreu, por exemplo, na organização dos encontros nacionais de estudantes. De 

acordo com o depoimento de Edmilson Costa, à época estudante do curso de jornalismo e 

militante do PCB:  

 

Do ponto de vista do movimento em que eu estava, que era o movimento estudantil, 

a linha política do Partido era a de criar a UNE de massas. O que significava isso? 

Que a UNE, ao ir para a clandestinidade, chegou a um ponto em que ao se fazer 

reunião com alguém nas Universidades, tinha que se apagar a luz. O cara falava, 

depois ia embora e acendia-se a luz novamente, para ninguém identifica-lo. Nós 

achávamos que esta política estava totalmente incorreta, que iria levar [o movimento] 

para o gueto. Então, o que os companheiros do Comitê Universitário pensaram? “Nós 

temos que construir uma UNE de massas que envolva todos os estudantes e que 

enfrente essa questão da clandestinidade”. Nessa época o presidente da Juventude 

Comunista era José Montenegro de Lima, que foi assassinado pela repressão em 74 

[1975]. Era o grande organizador da Juventude. Esta política da UNE de massas fez 

com que a gente desenvolvesse e criasse os encontros nacionais dos estudantes na sua 

categoria. Então, tinha Encontro Nacional dos Estudantes de Medicina, Economia, 

Jornalismo, História, etc. Qual era o objetivo disso? A partir desses encontros, ir 

politizando os estudantes até se ter um grande encontro nacional de todos os 

[estudantes de todos os cursos] para se criar a UNE de massas. Essa era a política do 

Partido e era tão forte que em 1972, 1973, o PCB tinha mais de 90% dos Centros 

Acadêmicos da USP, mesmo sendo proibidos os diretórios acadêmicos. Essa era a 

política da UNE de massas (COSTA, 2012).  

 

Os encontros nacionais de estudantes constituíram um meio para que os militantes 

universitários do PCB articulassem o movimento em âmbito nacional e conquistassem novos 
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membros para o partido, como foi o caso do próprio Edmilson Costa194. Desta maneira, o 

movimento universitário preparava seus militantes para a atuação de acordo com os princípios 

de um partido de massas, ainda que realizado em condições clandestinas. Relacionado a isso, 

tem-se a ligação dos militantes universitários do PCB com o MDB.  

Havia a orientação de participação da juventude do PCB no MDB. Assim, a juventude 

do MDB era, em grande parte, constituída por militantes comunistas que contribuíram para o 

fortalecimento do MDB e que tinham atuação nas campanhas eleitorais. Segundo Marcos Del 

Roio, que cursava história na USP nos anos 1970: 

 

Meu primeiro contato ainda indireto com o PCB foi no ano de 1974, no período 

eleitoral. Havia na Faculdade de Filosofia da USP, no curso de História que eu 

cursava, algumas poucas pessoas que eram, muito à “boca pequena”, identificáveis 

com o movimento comunista. Na verdade, ali existia o PCB e aquilo que em algum 

momento foi chamado de Grupo Debate, que na verdade era a União Comunista. Ali 

conheci algumas pessoas, com as quais não tenho mais contato algum hoje, e que me 

davam esse tipo de sugestão: “vote em tal porque é orientação do partido” (DEL 

ROIO, 2012). 

 

Segundo a visão dos dirigentes do PCB em relação ao movimento universitário, ele 

seria constituído pela parcela mais combativa e organizada da pequena burguesia urbana. No 

caso, considerava-se que as lutas estudantis tinham grande possibilidade de adquirir 

repercussão social, influenciando a intelectualidade progressista, a Igreja e os professores195.  

Uma das contribuições dos militantes universitários do PCB foi a de estabelecer 

relações com a Igreja Católica para a realização de ações comuns em solidariedade aos presos 

políticos e de protestos contra a ditadura civil-militar. Embora correntes da Igreja Católica, 

como a teologia da Libertação, configurassem um movimento de aproximação aos movimentos 

populares, operários e mesmo com grupos da esquerda armada – como no caso do apoio dos 

dominicanos à ALN (Gorender, 1987) – ela era uma das instituições profusoras do 

anticomunismo. A aproximação com os intelectuais tradicionais da Igreja Católica não era 

tarefa simples. No entanto, o aprofundamento do caráter repressivo da ditadura civil-militar 

contribuiu para que uma de suas bases de sustentação – não se pode deixar de mencionar que a 

                                                 
194 “EC: Sim, eu sou do Maranhão. Eu já era do movimento estudantil, mas meu encontro com o partido foi em 

1971. RL: No Maranhão? EC: Não. Eu me ligava aos estudantes de São Paulo. Nós tínhamos um Encontro 

Nacional dos Estudantes de Jornalismo e foi por meios dos encontros nacionais que eu encontrei o partido. Depois 

que eu terminei o secundário fui para a universidade e continuei no movimento estudantil, encontrei o partido, e a 

partir daí passei a ter uma relação com o comunismo muito mais forte e, agora, orientada (COSTA, 2012). 
195“Isto pode ser facilmente verificado pelo simples fato de que as reivindicações democráticas dos estudantes – 

como a revogação do Decreto-lei 477 e a questão do ensino gratuito – já figuram na plataforma das forças de 

oposição, tendo sido, inclusive, insistentemente levantadas no último pleito eleitoral e aprovadas no Seminário 

que o MDB acaba de promover no Rio Grande do Sul” (VOZ OPERÁRIA, ago. 1971, p. 4). 
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Igreja Católica apoiou o golpe – se dividisse, deslocando seu campo progressista para a 

oposição.  

A direção do PCB percebeu esse movimento no interior da Igreja Católica e procurou 

estimular ações conjuntas em oposição ao regime: 

 

O que há de novo acerca do confronto [com a ditadura] ocorre no campo religioso. 

Em primeiro lugar, verifica-se que a posição contestatória do regime político, tomada 

por setores eclesiásticos, é paulatinamente assumida pela Igreja como um todo. Em 

segundo lugar, a posição antiditatorial da Igreja, de oficiosa, tende a oficializar-se e, 

em consequência, o implícito, peculiar à linguagem de Roma, tende a tornar-se 

explícito. Essas tendências estão claramente manifestadas na entrevista coletiva 

concedida pelo cardeal arcebispo de São Paulo, D. Paulo Evaristo Arns, logo após 

chegar da Europa, onde fora participar de reunião do recém-criado Secretariado para 

os Não-Crentes, do Vaticano (VOZ OPERÁRIA, ago. 1971, p.4).  

 

A participação dos militantes universitários do PCB pode ser visualizada na 

articulação que envolveram as missas realizadas em memória dos combatentes assassinados 

pela ditadura, que teve na missa realizada em memória de Vladimir Herzog na Catedral da Sé 

em São Paulo seu ápice.  

Havia a necessidade de prestar solidariedade à família dos presos e dos desaparecidos 

políticos. Esse tema levou os universitários do PCB à entrarem em contato com o cardeal Dom 

Paulo Evaristo Arns. Porém, para que isso fosse feito e aceito de modo conjunto na universidade 

havia que se conseguir que a ideia fosse aceita pelo conselho de centros acadêmicos da USP. 

Segundo Sérgio Gomes, que era o representante do C.A. Lupe Cotrim, onde a maior parte da 

diretoria era ligada ao PCB, durante mais de um ano ele foi derrotado por dezesseis votos a um 

na reunião do conselho, dada a predominância dos grupos ligados à esquerda armada. Na visão 

da maioria, Dom Paulo Evaristo Arns seria um “pequeno-burguês centrista”:  

 

Como eles não queriam, o C.A Lupe Cotrim foi. Solicitamos uma audiência. Dom 

Paulo nos recebeu e a partir dali começou a se estabelecer uma relação muito sincera, 

muito forte entre ele e nós e isso foi o que permitiu, por exemplo, a missa do Alexandre 

Vannucchi (SILVA, 2012).  

 

Como mencionado por Sérgio Gomes, a viabilização na prática desse diálogo com a 

Igreja ocorreu por meio da participação que os universitários ligados ao PCB de São Paulo 

tiveram na organização de um ato ecumênico na Catedral da Sé, em São Paulo, a 30 de março 

de 1973, em protesto pelo assassinato de Alexandre Vannucchi Leme, líder estudantil e 

militante da ALN que cursava geologia na USP. A missa foi celebrada por D. José Melhado 

Campos e pelo Cardeal-Arcebispo de São Paulo, D. Paulo Evaristo Arns. Essa não foi a primeira 
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missa realizada em memória de um militante político. Em 1971, por exemplo, houve no Rio de 

Janeiro uma missa em memória do engenheiro Raul Amaro Nin Ferreira, ligado ao MR-8. Essa 

missa foi celebrada à revelia dos agentes da repressão196.  

A missa em memória de Vannucchi foi realizada em clima tenso, com a TV Gazeta 

filmando a entrada dos presentes a mando do comandante do 2º Exército, Humberto de Souza 

Melo, a missa contou com a presença de cerca de cinco a seis mil pessoas e de músicos como 

Sérgio Ricardo, que do púlpito da Catedral cantou a música Calabouço197 (VOZ OPERÁRIA, 

mai.1973, p.8). Na conclusão da matéria publicada pela Voz Operária sobre a missa a 

reafirmação da concepção política do partido sobre o significado desse tipo de evento, voltado 

para a mobilização de massas e atuação na esfera pública: “A experiência está comprovando 

que se houver mobilização de massas as ações se realizarão, de acordo com o nível de 

organização e de consciência das massas em cada local” (VOZ OPERÁRIA, mai.1973, p.8).  

Deve-se observar que a questão católica e sua relação com o movimento comunista 

tinha dimensão internacional e era muito debatida, por exemplo, na Europa. Na conferência A 

luta entre progresso e reação proferida por Gyögy Lukács em 1956, ele notava que os 

problemas causados pelo capitalismo imperialista levavam muitos a buscar, ainda que no 

terreno da religião, caminhos alternativos para a sociedade. Tratava-se, nesse caso, de atrair o 

campo progressista da Igreja Católica para o campo do socialismo:  

 

Estou convencido de que este movimento encontra-se apenas sem seus inícios. Todos 

os marxistas devem reconhecer, como já o fizeram nossos camaradas italianos, que 

provavelmente surgirá um amplíssimo movimento com o qual é absolutamente 

necessário entrar em contacto, afim de que seja possível influir sobre ele e estabelecer 

relações de cooperação. Sabe-se que um dos pontos cardeais da política de Togliatti 

consiste exatamente em encontrar uma conexão com essa ala da Democracia Cristã e 

fortalece-la contra o setor puramente capitalista. Não podemos, todavia, saber se 

estamos diante de um movimento de amplo alcance, já que ainda não é possível 

vislumbrar seus desenvolvimentos futuros (LUKÁCS, 2008, p. 67).  

 

Esse movimento percebido por Lukács no momento em que a luta entre capitalismo e 

socialismo ingressava na fase de “coexistência pacífica” reproduzia-se no Brasil por meio da 

                                                 
196 “Causou grande indignação no Rio de Janeiro o assassinato do engenheiro Raul Amaro Nin Ferreira. Esse 

engenheiro, membro de tradicional família mineira (família Lanari), foi preso pelo DOPS da Guanabara, semanas 

atrás, tendo sido brutalmente torturado, principalmente em seus órgãos genitais. [...] Ex-colegas e familiares do 

engenheiro mandaram celebrar missa de sétimo dia. Não obstante as ameaças da polícia de que nenhum protesto 

seria permitido, os estudantes da PUC, onde o engenheiro Raul Amaro se formou, imprimiram convites para a 

missa relatando que a morte se devera à prisão nos cárceres do DOPS. À missa estiveram presentes dezenas de 

pessoas e diversos sacerdotes, tendo à frente o Reitor da PUC. No sermão, o vice-diretor da PUC leu carta da noiva 

do engenheiro, desmascarando com veemência a versão do DOPS de que o engenheiro seria um ‘terrorista’” (VOZ 

OPERÁRIA, set. 1971, p.2).  
197 “Eis o lixo do meu canto/que é permitido escutar/Cala boca moço/Cala o peito/Cala o beiço/Calabouço/Cala 

boca.” (VOZ OPERÁRIA, mai.1973, p.8). 
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relação do PCB com a Igreja Católica. A missa em memória de Alexandre Vannucchi constituiu 

o ensaio para o histórico de ecumênico de 31 de outubro também na Catedral da Sé em São 

Paulo pela morte de Vladimir Herzog, com a diferença de que neste último caso o PCB se 

fizesse presente mais por sua política do que pela presença física de seus militantes, como será 

abordado. 

 

 

4.1.2 A imprensa universitária: aproximações à classe operária 

 

 

Um aspecto histórico significativo na prática de militância dos jovens comunistas na 

universidade foi a experiência da imprensa universitária, embrião da imprensa sindical do final 

da década de 1970. Retomando depoimento de Sérgio Gomes: 

 

Então, reconstrução da imprensa universitária. Houve um grande esforço para criar o 

jornal na Poli, Policampus, uma revista na FAU, chamada Desenho, uma outra revista 

muito interessante na História, o jornal A Prensa, na ECA. Depois um boletim 

semanal chamado A Prensinha. Mais à frente criamos uma revista chamada Balão, 

que reuniu todos os artistas que a Universidade tinha naquela época. Essa revista 

durou dois anos, de 72 até 74. Laerte, Chico Caruso, Paulo Caruso, Angeli, etc., toda 

essa geração de cartunistas e chargistas que temos hoje e aqui em São Paulo tem 

origem nessa publicação. Criamos um jornal mural semanal em 73, A Ponte. 

Chamava-se A Ponte Quando o Muro Separa, que é uma música do Maurício Tapajós 

e do Paulo César Pinheiro (SILVA, 2012).  

 

Essa imprensa experimental era um dos meios de criação e divulgação de uma política 

cultural produzida por uma nova geração de intelectuais, ligados ou não ao PCB, que também 

exercia um papel importante no aspecto organizativo. Por meio de jornais e revistas os 

militantes se auto educavam no uso da imprensa como aglutinadora de intelectuais para 

produção de suas próprias ideias e, ao mesmo tempo, do jornal como meio de agitação e 

propaganda, como organizador de um movimento coletivo.  

A imprensa do partido, como já assinalado é um dos elementos fundamentais para a 

divulgação de sua leitura da realidade e propostas políticas, o que se destina tanto a militantes 

quanto àqueles a serem ganhos para as posições defendidas. Num período de clandestinidade, 

como no início dos anos 70, a imprensa mantinha viva a mensagem do PCB. Diante do desafio 

de inserção do partido na classe operária, havia a necessidade de responder ao desafio de 

constituição e manutenção de uma imprensa adequada à situação de clandestinidade, mas 
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como capacidade de difundir com clareza suas ideias. Na universidade, em especial no caso 

da USP, a imprensa universitária vai realizar um ensaio nesse sentido.  

Nos debates sobre as Teses para o VI Congresso, no artigo “Concepção”, Macedo 

Markelli – Hércules Corrêa, segundo nossa hipótese – já apresentara uma avaliação crítica 

sobre a imprensa do partido:  

 

Imprensa. A nossa política de imprensa não é a de editar jornais para formar opinião 

a nosso favor entre as grandes massas. Nossos jornais são destinados às direções, a 

uma parte dos militantes e à arcas [sic] de intelectuais. Nossa imprensa é doutrinária 

no sentido maçudo e enfadonho da palavra. Ela trata dos problemas da lna[sic], de 

Nova Iorque, de Moscou, de Havana e de Pequim. Os problemas da vida diária do ser 

humano brasileiro [sic] não é destacado e o preponderante. O resultado é que a 

imprensa lida não é a nossa e sim a da classe dominante, que trata dos problemas do 

povo, porém, mistificando a opinião desse mesmo povo, levando-o à confusão política 

(TRIBUNA DE DEBATE, 1 mar. 1967, p.24). 

 

Os textos de Macedo Markelli constituem um indício de uma linha de reflexão em 

torno do tema, ainda que formulado de maneira assistemática, e que fez parte do debate interno 

do PCB. O mesmo Macedo Markelli, no artigo “Movimento Universitário: reconquistar sua 

força, papel e prestígio”, publicado na Voz Operária, deu notícias sobre o papel da imprensa 

estudantil no ano de 1972: 

 

A imprensa estudantil vem adquirindo, na presente situação, grande importância na 

reação e rearticulação do movimento universitário. A censura à imprensa do país 

impede a divulgação de ações estudantis, e os jornais de faculdades e turmas, que já 

soma um grande número, possibilitam não só esta divulgação como o levantamento 

das reivindicações dos estudantes (VOZ OPERÁRIA, out. 1972, p. 8). 

 

Cabe ressaltar que a primeira conexão entre os representantes da nova imprensa 

universitária com o movimento sindical ocorreu em 1972, por intermédio de Hércules Corrêa. 

Este fez o contato dos militantes do partido com os representantes do Sindicato dos Têxteis: 

 

[...] retomando um projeto que tinha começado em 72 com [Paulo Sérgio] Markum, 

Laerte, a Diléa [Markum] e eu no Sindicato dos Têxteis e que era o de desenvolver 

não apenas a reestruturação da imprensa universitária, mas contribuir também para 

que a imprensa dos trabalhadores passasse a existir, que os sindicatos tivessem 

imprensa própria. Depois esse projeto se desenvolve durante um ano no sindicato dos 

têxteis em 72, até que começaram a prender diretores do sindicato que eram do 

Partidão e nós tivemos que dar um tempo198 (SILVA, 2012). 

                                                 
198 É possível que no I Congresso dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo, realizado em Itanhaem 

(SP), o jornal apresentado tenha sido aquele realizado pelos militantes do PCB: “Na oportunidade foram 

distribuídos entre os delegados trezentos exemplares do jornal “O Trabalhador Têxtil”, que continha uma nota de 

divulgação do Congresso e do temário, além de várias matérias interessantes sobre o pensamento e as posições 

dos têxteis paulistas frente à política econômica, financeira e social do governo que despertaram vivo interesse dos 

camponeses ali presentes, muito bem manifestado nos ruidosos aplausos ao discurso do representante da delegação 
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Se por um lado o comitê sindical do PCB avançava na constituição PLACCONPE, por 

outro, constituía-se na cidade de São Paulo uma conexão entre movimento sindical e 

universitários ligados ao partido. A nova geração de intelectuais do PCB ultrapassava os limites 

da universidade e se aproximava da fábrica. As experiências em comunicação desenvolvidas 

no ambiente universitário poderiam agora ser aplicadas e redefinidas no contato com os 

operários. No início dos anos 70, o tema imprensa sindical era abordado, mas sem 

necessariamente referir-se à questão da linguagem a ser utilizada para atingir o universo próprio 

do trabalhador. Falava-se mais em necessidade de oposição da imprensa sindical à imprensa 

burguesa199. O importante é o conteúdo dessa imprensa, que irá se converter em nova linguagem 

de comunicação. 

Dois dados ajudam a reconstituir as influências que tiveram esses jovens intelectuais. 

Após retornar do Chile, José Montenegro de Lima trouxe consigo quadrinhos como o do 

cartunista chileno Jorge Vivanco Ortiz, com seu personagem Artemio. Esses atendiam a uma 

exigência de educação política de trabalhadores, como expressão do momento inaugurado pela 

Unidade Popular sob o comando do socialista Salvador Allende.  

Outra influência importante, especialmente para o entendimento da questão operária 

no Brasil, foi o livro de Ecléa Bosi, Leituras Operárias (1972). Sem terem ainda um acúmulo 

de experiências sobre o tema, estavam na verdade, lidando com uma questão complexa e de 

difícil solução. Para estabelecer uma comunicação com a classe operária teriam de superar a 

distância histórico-cultural que havia entre jovens intelectuais universitários de origem 

pequeno-burguesa e os trabalhadores.  

Essa era uma que se recolocava continuamente para o PCB, como se percebe pela 

leitura de uma carta enviada à redação da Voz Operária e que foi publicada em maio de 1966. 

                                                 
sindical”. (VOZ OPERÁRIA, out. 1972, p. 6). No entanto, nesta pesquisa não foram identificados mais dados para 

confirmar se essa edição de “O Trabalhador Têxtil” já fora realizado pelos militantes do PCB. Trata-se apenas de 

uma hipótese. 
199 Veja-se, como exemplo, o artigo, “Como deve ser a imprensa sindical?”, descrito como colaboração de um 

leitor da Voz Operária. Nele há a crítica ao conteúdo divulgado pela imprensa sindical “oficial”, mas atendo-se 

mais aos aspectos político-ideológicos: “Os trabalhadores devem, pois, debater com a direção de seus sindicatos 

contra esse tipo de imprensa sindical que, em vez de servir verdadeiramente aos interesses da classe operária, faz 

o papel de instrumento da classe dominante, igual a um jornal burguês como “O Estado de São Paulo”, ou “O 

Globo”. A imprensa sindical deve e é um instrumente de educação da classe operária e não seu instrumento 

de alienação. Através de suas páginas, ela deve esclarecer, orientar, divulgar todas as questões relacionadas 

com os interesses dos trabalhadores, alertando-os inclusive para os reais objetivos de medidas da ditadura como 

o chamado programa de integração social, a ampliação da assistência médico-hospitalar, os empréstimos aos 

trabalhadores sindicalizados, etc. A divulgação das resoluções do IV Congresso Nacional dos Trabalhadores na 

Indústria, realizado em Brasília, deve ser uma das preocupações da imprensa sindical” (VOZ OPERÁRIA, fev. de 

1971, p.7, grifos RL).  
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O título da matéria era “Um bom exemplo de trabalho com a Voz”. Trata-se de um relato sobre 

uma carta enviada por um Comitê de Empresa do PCB. Na carta há menção ao aumento da 

venda de jornais naquela localidade, de 80 (nº10 da Voz) para 400 (nº16 da Voz). Havia uma 

rede de distribuição formada por 20 militantes distribuidores que recebiam cotas de 5 a 35 

exemplares. Destaca-se a importância do jornal para o trabalho junto à militância do partido, 

como os editoriais ajudaram na discussão política (citando como exemplo os editoriais sobre o 

“entreguismo” da ditadura e as perdas dos trabalhadores sob o regime, publicados naquele ano). 

Com relação à linguagem da Voz Operária, os autores da carta citam como positiva as 

caricaturas e as sugerem para todos os números da Voz publicados a partir daquele momento. 

Também sugerem a publicação de quadrinhos sobre os assuntos que envolvem os trabalhadores 

– seguramente para facilitar a compreensão. A crítica lançada refere-se à extensão e linguagem 

utilizada nos textos: “Achamos que os artigos ainda são muito longos e alguns deles nos 

obrigam a procurar o dicionário para poder entender” (VOZ OPERÁRIA, 1966, p.2).  

Nesse caso, a experiência da imprensa universitária poderia trazer algumas soluções 

novas para um problema antigo do partido, como de fato seria tentado com maior consistência 

a partir do final dos anos 70, por meio da criação da Oboré200,  

 

Ao se observar as coleções dos jornais sindicais de 78 para frente, quando a Oboré 

passou a existir, ver-se-á que a imprensa dos trabalhadores é filha não da imprensa 

alternativa – Movimento, Versus e etc – que escreviam longos artigos em letra 

miudíssima, mas que ela é filha da imprensa universitária da década de 70; o papel do 

humor, do desenho, da foto, de uma coisa mais solta (SILVA, 2012). 

 

O movimento de reorganização do PCB nas universidades iniciado em São Paulo a 

partir de 1969-1970, começou a ganhar consistência e espaço no movimento universitário a 

partir de 1973, por meio do jornal A Ponte Quando O Muro Separa e de iniciativas como a 

participação na organização de missa em memória de Alexandre Vanucchi.  

A experiência com a classe operária via Sindicato dos Têxteis, no entanto, teve de ser 

encerrada antes de se desenvolver e também no ano de 1972. Os agentes da repressão 

conseguiram impedir a continuidade do trabalho do PCB na Volkswagen e também no têxteis, 

em São Paulo.  

 

                                                 
200 A Oboré foi uma cooperativa de jornalistas e artistas criada para colaborar com os movimentos sociais e de 

trabalhadores na montagem de seus departamentos de imprensa. Não foi criada como um órgão do PCB, embora 

muitos do que participaram de sua fundação fossem ligados ao partido.  
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4.2 Obrigando o adversário a retroceder: a atuação do PCB do XIII CONPAT à Carta 

de São Paulo  

 

 

Em dezembro de 1973, já sob declínio da linha Placconpe, o PCB lançou o documento 

Por uma frente patriótica contra o fascismo. Mas a orientação à esquerda ali contida não teria 

tanta força em São Paulo. Nesse caso, prevaleceria, com a participação de Emílio Bonfante 

Demaria e João Guilherme Vargas Netto, a continuidade com a Resolução da Guanabara até 

porque o contexto em São Paulo era, novamente, de corrida contra o tempo perdido em relação 

ao movimento operário após as quedas de 1972. 

A participação que o PCB de São Paulo teve no CONPAT (Congresso Nacional de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho) e na formulação da Carta de São Paulo são exemplos 

significativos. O desenvolvimento da ação dos comunistas em relação ao movimento operário-

sindical ocorreu numa conjuntura já diferente daquela dos anos de 1968-1972. Tinha início a 

recessão econômica mundial e a expansão acelerada de acumulação de capital promovida por 

meio da superexploração de trabalho dava sinais de esgotamento. 

Pelo ângulo da classe operária, os efeitos do “milagre econômico” para os 

trabalhadores já se faziam mais que evidentes. Veja-se o seguinte artigo na Voz Operária: 

 

Um balanço estatístico feito pelos serviços médicos do INPS, relativo ao ano de 1969, 

revelou que as neuroses, com um índice de 7,78 por cento, encabeçaram a lista das 

doenças responsáveis pelo afastamento dos trabalhadores da atividade produtiva. Em 

quinto lugar, com um índice de 3,45 por cento, aparecem as doenças do estômago e 

do duodeno, também reconhecidamente de origem nervosa. [...] Enquanto se alardeia, 

no Brasil e no exterior, o avanço no crescimento econômico e na renda “per capita” 

de nosso país, a classe trabalhadora permanece, sob a pressão dos baixos salários, da 

instabilidade no emprego e das ameaças das leis de exceção, a servir como manancial 

de neuróticos, a encabeçar mórbidas estatísticas. Os números são suficientes para o 

desmascaramento de uma política salarial com que se tentou enganar os trabalhadores, 

procurando convencê-los de que a fórmula aplicada garantiria a participação do 

assalariado no crescimento da renda nacional bruta. Mas a verdade é outra. A renda 

nacional cresce, o salário diminui (VOZ OPERÁRIA, fev. 1972, p.7).  

 

O que fazer diante desse quadro? Entre 27 e 31 de outubro de 1974 ocorreu no Parque 

Anhembi, na cidade de São Paulo, o XIII CONPAT. A importância daquele evento dada pelo 

Estado brasileiro se evidencia pela presença do Presidente Ernesto Geisel para o discurso de 

abertura. Do ponto de vista das forças políticas dominantes, o CONPAT envolvia a articulação 
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entre instituições do Estado e representantes do capital, por meio da presença do Ministério do 

Trabalho (ministro Arnaldo Prieto), do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e de 

instituições como a Fundacentro (Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina 

do Trabalho). A Fundacentro, instituição voltada para o estudo e pesquisa das condições dos 

ambientes de trabalho, era presidida pelo empresário e engenheiro Jorge Duprat Figueiredo e a 

partir de 1974 vinculou-se ao Ministério do Trabalho201. 

Mas do ponto de vista da representação das forças e classes sociais da sociedade, o 

evento era mais amplo. Várias entidades sindicais estiveram presentes, representadas por 112 

dirigentes sindicais202. O Congresso contou com 3.631 participantes, a maioria de São Paulo 

(2.439 – 67,1%) e da Guanabara (258 – 7,1%) (ANAIS CONPAT, 1974). Entre as categorias 

profissionais, a maioria eram profissionais ligados diretamente à organização da produção na 

fábrica (engenheiros e técnicos) ou das condições necessárias à manutenção da força de trabalho 

(médicos, psicólogos, enfermeiros). Destaque para a participação dos médicos (843 – 23,2%), 

engenheiros (489 – 13,4%), inspetores de trabalho (461 – 12,6%), funcionários públicos (180 

                                                 
201 A FUNDACENTRO foi criada em 1966 como resposta ao problema dos altos índices de acidentes e doenças 

do trabalho decorrentes do avanço do capitalismo industrial no país. Segundo as informações que constam na 

página da FUNDACENTRO, a proposta de criação de uma instituição voltada para esse tema foi lançada durante 

o Congresso Americano de Medicina do Trabalho, ocorrido em São Paulo em 1964. Diante dos acordos com a 

OIT (Organização Internacional do Trabalho), o Estado brasileiro optou pela criação de uma instituição 

especializada na pesquisa das condições de trabalho. Em 1966, durante o CONPAT, foi oficializada a 

FUNDACENTRO. A escolha da sede da fundação foi por São Paulo, dada a presença da indústria na cidade e na 

região. Uma liderança empresarial importante na direção da FUNDACENTRO durante a ditadura civil-militar foi 

o empresário e engenheiro Jorge Duprat Figueiredo, que dirigiu a instituição entre 1968 e 1978. Duprat também 

foi o 2º vice-presidente da FIESP. A vinculação da FUNDACENTRO ao Ministério do Trabalho ocorreu em 1974, 

momento em que passou a desempenhar papel de maior relevância na proposição de medidas voltadas para a 

melhoria e o avanço das condições de produção. A presença de representantes do Estado e do capital na direção 

da instituição e de representantes dos sindicatos, é um exemplo significativo de como se materializava a articulação 

entre Estado e capital para intervir no mundo do trabalho em favor da expansão capitalista no país. Seria um espaço 

para a constituição da hegemonia capitalista, burguesa. (www.fundacentro.gov.br. Acesso em 28 de ago. 2014).  
202 Segue a lista de algumas das entidades de representação da classe trabalhadora no XIII CONPAT (ANAIS 

CONPAT, 1974): Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Est. de São Paulo; Federação 

dos Trabalhadores nas Indústrias de Artefatos de Borracha do Est. de São Paulo; Federação dos Trabalhadores nas 

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Est. de São Paulo; Federação dos Trabalhadores nas 

Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Est. de São Paulo; Sindicatos dos Condutores de Veículos Rodoviários e 

Anexos de São Paulo; Sindicatos dos Empregados em Escritórios das Empresas de Transportes Rodoviários do 

Est. de São Paulo; Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos bancários de São Paulo; Sindicatos dos 

Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de São Paulo; Sindicatos dos Oficiais Marceneiros e 

Trabalhadores nas Indústrias de Serrarias, Móveis de Madeira, Junco, Vime e Vassouras, Cortinados e Estofados 

de São Paulo; Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção Civil; Sindicatos dos Trabalhadores nas 

Indústrias de Construção e do Mobiliário de Campos do Jordão; Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Fiação e Tecelagem de São Paulo; Sindicatos dos Trabalhadores na Indústria de Material Plástico e de Produtos 

de Laminados Plásticos de São Paulo; Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Panificação e Confeitaria de 

São Paulo; Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Santo 

André; Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Santos; 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Bernardo do 

Campo; Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São 

Caetano do Sul; Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São 

Paulo; Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de São Paulo.  

http://www.fundacentro.gov.br/
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– 4,9%) e técnicos de administração (121 – 3,3%). Também participaram empresários, 

arquitetos, psicólogos, auxiliares de enfermagem e arquitetos (ANAIS CONPAT, 1974). 

 Após quatro meses de preparação (CONPAT, 1974, p.62), a programação do 

CONPAT definiu os seguintes temas: prevenção de acidentes e segurança do trabalho na 

indústria química; organização e posicionamento do serviço de segurança, higiene e medicina 

do trabalho; segurança do trabalho na manutenção em linhas energizadas; prevenção das 

doenças profissionais; aspectos jurídicos na prevenção de acidentes; higiene e segurança do 

trabalho; participação das entidades sindicais na campanha nacional de prevenção de acidentes 

de trabalho; reunião de médicos do trabalho; centro interno de proteção de acidentes (CIPAS) 

e suas relações com o serviço especializado em segurança, higiene e medicina do trabalho e o 

papel do dirigente de empresa na prevenção de acidentes. Esses temas situavam num mesmo 

campo de discussão os interesses do Estado, do capital e do trabalho.  

Da perspectiva do Estado e do capital, havia a necessidade de estabelecer os novos 

parâmetros de acumulação e exploração da força de trabalho para garantir o consenso de seu 

domínio sobre a nova classe operária. Do ponto de vista do mundo do trabalho, tratava-se de 

impor limites, que fossem aceitos pela articulação Estado-capital, ao padrão de superexploração 

vigente. Pelo momento histórico em que ocorreu e pelas forças sociais ali representadas, o 

CONPAT foi um dos campos em que se estabeleceu a luta de classes e a disputa pela hegemonia 

durante a vigência da ditadura civil-militar. No entanto, num estágio mais avançado que o do 

confronto armado, pois se tratava também de uma disputa sobre o próprio padrão de 

acumulação a ser implementado nas fábricas e demais locais de trabalho – direitos a serem 

reconhecidos, etc. Era uma guerra de posição com incidência direta no campo da produção.  

Deve-se observar nessa disputa estabelecida entre os três campos – Estado, capital e 

trabalho – o papel assumido pelos profissionais intelectuais, como médicos, engenheiros e 

inspetores, mas também os dirigentes sindicais. Esses intelectuais, responsáveis pela gestão das 

relações de trabalho e produção em seu cotidiano, foram fundamentais para expressar e 

defender os diferentes interesses e perspectivas de classe durante o CONPAT. Assim, os 

debates em torno das CIPAS, da participação das entidades sindicais na prevenção de acidentes 

e etc. não se resumiam a questões puramente técnicas – como evitar a contaminação por 

chumbo, como impedir o esmagamento de membros do corpo nas prensas – mas político-

ideológicas. 

O XIII CONPAT ocorreu num momento em que o padrão de desenvolvimento 

capitalista no país, sustentado pela combinação entre superexploração da força de trabalho e 

repressão político-militar, encontrava-se ameaçado por uma situação de crise internacional do 
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capital, problemas para o financiamento interno da acumulação de capital e o aniquilamento 

físico da classe operária sob o ritmo da mais-valia absoluta. Os próprios dados do governo 

confirmavam a brutalidade das condições capitalistas de trabalho impostas no país: 

 

Segundo dados fornecidos pelo INPS, em 1973, para um total de 10.956.956 

trabalhadores segurados em todo o país, foram registrados 1.632.696 acidentes do 

trabalho, sendo que 1.320.198 destes ocorreram em atividades industriais, ou seja, 

24,54% dos trabalhadores nas indústrias do país foram acidentados. No mesmo ano, 

de 4.242.170 trabalhadores no Estado de São Paulo, 691.812, ou seja, 16,31% deles, 

sofreram acidentes do trabalho. Se considerarmos apenas os acidentes industriais, 

vemos que 26,86% dos trabalhadores paulistas sofreram acidentes.  

Vem crescendo de ano para ano a frequência de acidentes de trabalho no Brasil. Em 

1969, a porcentagem de empregados acidentados em todo o país foi de 14,57%; em 

1970, de 16,75%; em 1971 de 17,61% e em 1972 de 19,36%, o que dá a nosso país 

uma das mais altas frequências de acidentes de trabalho, no mundo (LEDA, 

CONPAT, 1974, p.459).  

 

Como mostrou o estudo de Leda Ferreira, estudante de medicina que participou do 

CONPAT, diariamente ocorriam no Brasil cerca de cinco mil acidentes em uma força de 

trabalho de cerca de onze milhões de pessoas envolvidas em atividades constantemente 

ameaçadas, dada a inexistência de um sistema de segurança que protegesse devidamente os 

operários. Estes números, como mostra o parágrafo citado, foram recolhidos a partir dos 

acidentes que eram registrados pelo Estado por meio do INPS. Os acidentes não registrados não 

faziam parte desses dados, o que permite supor que esses índices fossem ainda maiores. Os 

acidentes de trabalho tratados eram muito variados e eram um retrato da diversidade da 

produção alcançada no país – intoxicação por produtos químicos, lesões no sistema nervoso, 

desenvolvimento de anemia, acidentes causados por picadas de abelha, etc. A indústria, 

conforme os dados sobre o Estado de São Paulo, assumia protagonismo em acidentes do 

trabalho.  

Além dos cinco mil acidentes diários, no ano de 1973 ocorreram ao menos 3.000 

mortes, como teve de admitir o próprio Geisel em seu discurso de abertura do evento: 

 

As estatísticas referentes a acidentes do trabalho, entre nós, são sabidamente muito 

mais que insatisfatórias, se não mesmo vexatórias. Em custos diretos, as perdas da 

economia brasileira, devidas a acidentes, elevaram-se em 1973 a mais de um bilhão 

de cruzeiros. Se acrescentarmos os custos indiretos, teremos, no mesmo período, mais 

de cinco bilhões e duzentos milhões. E isso significa que o País, num esforço 

tremendo, despendeu, apenas no atendimento de acidentados do trabalho, soma 

equivalente a 70 por cento do total gasto, pelo INPS, em assistência médica a toda a 

população beneficiária. Perdemos mais de duzentos e quarenta milhões de horas de 

trabalho e, muitíssimo mais grave do que isso, sofremos em 1973 a perda de mais de 

3.000 vidas preciosas em acidentes de trabalho – uma média alarmante de oito mortes 

por dia (CONPAT, 1974, p.44). 
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A chave do discurso de Geisel está na questão econômica, isto é, o prejuízo de mais 

de 5 bilhões de cruzeiros a ser arcado pelo Estado. Se o padrão de superexploração do capital 

sobre a força de trabalho sustentara o desenvolvimento econômico do país até aquele momento, 

agora a situação se invertia. O capital, com esse modelo, obrigava o Estado a arcar com os 

“custos da produção” num momento em que a recessão econômica internacional – cujo aspecto 

externo e visível era a elevação do preço do barril de petróleo – já tinha efeitos sobre a economia 

brasileira. Em pronunciamento feito pela televisão, em 9 de outubro de 1975, Geisel referiu-se 

à situação que o Estado brasileiro enfrentava desde o final de 1973: 

 

Em diferentes oportunidades, particularmente por ocasião do lançamento do II PND, 

julguei necessário referir-me ao cenário de perplexidades e obstáculos em que se vem 

arrastando a economia mundial, desde fins de 1973 até hoje. 

A verdade é que tais dificuldades – crise de energia, universalização da inflação e 

estagnação nos países desenvolvidos, com os consequentes entraves ao comércio 

internacional e problemas crescentes no balanço de pagamentos para todo o mundo 

subdesenvolvido – estão persistindo mais do que, ao início deste ano, seria razoável 

esperar-se. Na verdade, não se trata, ao que parece, de simples crise, aguda embora, 

de reajustamento econômico em larga escala. 

Enfrentamos verdadeira mudança estrutural de toda a economia mundial 
(GEISEL, 1976, p.191, grifos RL). 

 

Assim, as preocupações que envolviam os organizadores do CONPAT, tais como a 

melhoria da qualidade do processo produtivo, aplicação de tecnologia atualizada, preparação 

dos técnicos e operários para o exercício de suas funções, faziam parte de um contexto em que 

o Estado e a burguesia brasileira tinham que dar resposta a uma crise cujas causas também eram 

externas. Como forma de diminuir os custos da produção e conter a própria resistência operária 

que poderia ser estimulada por tais condições de trabalho, o Estado sinalizava para o capital a 

necessidade de avançar diante daquela situação. Conforme discursou Geisel: “À empresa, cabe 

o dever, por outro lado, de conscientizar-se de que, ao prevenir acidentes, está, a um tempo, 

tranquilizando o ambiente de trabalho e assegurando melhor produtividade a seus fatores de 

produção (CONPAT, 1974, p.45)”. O discurso de Duprat Figueiredo, da Fundacentro, seguiu o 

mesmo tom: 

 

Não podemos nos furtar de lembrar que somente em 1973 houve 1.632.696 acidentes 

do trabalho no Brasil, sendo 691.812 em São Paulo. [...] O empresário investe bem, 

quando despende altas somas para tornar a sua empresa o protótipo da fábrica 

higiênica e segura. E estará investindo primeiramente no homem e em seguida na sua 

produtividade, garantindo o aproveitamento integral dos seus esforços e de suas horas 

de labor. E proporcionará benefícios não só à empresa, como instituição social, mas à 

economia nacional. Poupa, ainda, elevado prejuízo em mão-de-obra desperdiçada, 

maquinaria avariada, matéria-prima inutilizada, de peças danificadas e do produto 

inacabado. O trabalhador, por sua vez, também deve dar a sua contribuição efetiva 

para a eliminação das causas dos acidentes e só pode fazê-lo se devidamente orientado 
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e conscientizado do seu papel numa política científica de prevenção (CONPAT, 1974, 

p.51-52). 

 

O discurso de Duprat Figueiredo sobre a necessidade de um pacto entre burguesia e 

proletariado pela melhoria das condições de trabalho não era fora de contexto. Alguns 

pesquisadores indicavam que a média de mortos por dia no ano de 1974 até aquele momento 

era de 11, superior portanto ao ano de 1973203. Ainda de acordo com a fala de Duprat 

Figueiredo, por intermédio de convênios entre Ministério do Trabalho, INPS,  

FUNDACENTRO e instituições de ensino do país, seriam formados 10.675 especialistas até 

dezembro de 1974 – médicos, engenheiros, inspetores de segurança de auxiliares de 

enfermagem. Estado e capital buscavam, portanto, inserir no âmbito da produção um conjunto 

de intelectuais que atuariam pela modernização das condições de trabalho, isto é, pelo avanço 

das relações de exploração do capital sobre o trabalho, de um padrão de mais-valia absoluta 

para o de mais-valia relativa. Sob o ângulo da classe operária, a melhoria das condições de 

trabalho também atendia a seus interesses imediatos, dado o risco permanente de acidentes de 

trabalho e de mortes a que estavam submetidos trabalhadores de diversas áreas – indústria, 

construção civil, etc. A questão era a de como garantir meios de defesa e resistência contra esta 

situação.  

Para os militantes do PCB, a saída seria aproveitar-se dos espaços abertos pelo Estado 

e o capital, como o CONPAT, para garantir direitos aos trabalhadores e modificar não apenas 

o padrão de exploração da força de trabalho, mas o patamar da luta política contra a articulação 

Estado-capital.  

A leitura feita pelos responsáveis pela área sindical do Comitê Estadual do PCB de 

São Paulo foi a de que o formato do CONPAT de 1974 representava uma novidade no contexto 

da ditadura civil-militar, ou seja, a possibilidade para o movimento operário-sindical de 

apresentar em conjunto demandas que lhe eram específicas e, portanto, de realizar a ação 

intersindical, contornando a proibição do Estado para este tipo de atividade. Segundo Vargas 

Netto: 

 

O esforço que nós fizemos, o Comitê Estadual remanescente aqui em São Paulo, [foi 

o] de manter vínculo com o movimento real. Em 1973 [1974] houve o CONPAT aqui 

                                                 
203 De acordo com João Magalhães: “Aproximadamente 1,6 milhão de acidentes de trabalho foram registrados em 

1973, com perdas para a economia brasileira, em custos diretos, de mais de 5 bilhões e duzentos milhões de 

cruzeiros. Estes números, divulgados oficialmente durante o XIII Conpat [...] encerrado na última semana de 

outubro, são mais dramáticos se os somarmos a outros, extra-oficiais; nos primeiros 9 meses deste ano, ou seja, de 

janeiro a setembro, já se podem contar cerca de 3 mil mortos, o que significa a média de 11 mortes por dia – índice 

mais alarmante do que o de 8 mortes/dia no ano passado” (João Magalhães, “Trabalho: previsão para 1974 é de 

11 mortos/dia”, FSP, 05/11/1974, Economia, p.19).  
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em São Paulo. Se não me engano, o XIII CONPAT – que era o Congresso de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho. Como o Geisel vinha ao CONPAT, nós 

procuramos articular, sob a desculpa de preparar materiais para o CONPAT, que eram 

oficiais, [e] tivemos a condição de fazer pela primeira vez reuniões intersindicais, que 

eram extremamente proibidas. Num esforço de fazer este trabalho (VARGAS 

NETTO, 2012).  

 

A ditadura civil-militar não permitia a existência de entidades intersindicais, de modo 

a manter a divisão da classe operária por categorias e dificultar a sua unificação em torno de 

demandas comuns. Mas a possibilidade de participação de diversas entidades sindicais abriu a 

possibilidade de formulação de demandas comuns e que, se estabelecidas, obrigariam o governo 

a ceder. Esse caminho já fora trilhado em anos anteriores, como em 1971, quando após o 

impedimento pela polícia da realização do ato do 1º de maio em São Paulo, “as entidades 

representativas dos trabalhadores, pressentindo o impedimento, realizaram, no dia 20 de abril 

próximo passado, uma reunião intersindical, na qual aprovaram um manifesto aos trabalhadores 

e ao povo, para ser lido em todas as comemorações do 1º de maio” (VOZ OPERÁRIA, jun. 

1971, p.7). Confrontando-se a lista dos signatários desta carta com os que participaram do XIII 

CONPAT, verifica-se a coincidência de muitas entidades. De todo modo, as ações 

intersindicais, por significaram uma articulação da classe, eram reprimidas pelo Estado. 

A leitura dos dirigentes do PCB, como Emílio Bonfante Demaria e Vargas Netto, foi 

a de que apesar do perfil conservador e reacionário da maioria dos dirigentes sindicais que 

participavam do CONPAT, havia a possibilidade de intervenção e aplicação prática da própria 

linha do PCB – soluções para demandas mais sentidas da classe operária a serem conquistadas 

e garantidas pelo próprio Estado. Essa linha de ação deve ser entendida no contexto específico 

em que foi gerada, ou seja, de distanciamento do PCB em relação às bases de trabalhadores 

fabris, especialmente nas grandes empresas, o que exigia novos meios para restabelecer esse 

contato. A via sindical foi a principal delas, ao menos em São Paulo. 

Entre os principais representantes das posições do PCB no Congresso estava o 

dirigente do Sindicato dos Condutores de Veículos de São Paulo, Alcídio Boano204 – que 

posteriormente seria preso e torturado pelos agentes da repressão do Estado. As matérias 

publicadas nas páginas da Voz Operária do início dos anos 1970, indicam que o Sindicato dos 

Condutores de Veículos de São Paulo havia conseguido nos anos anteriores ampliar com 

sucesso sua base de trabalhadores, apesar da repressão política. Algumas menções a este 

sindicato feitas por articulistas da Voz Operária no ano de 1971 apontavam o seu crescimento 

                                                 
204 Depoimento de João Guilherme Vargas Netto – 2014.  
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numérico, chegando a 14.000 filiados naquele ano205. O Sindicato dos Condutores era citado 

como exemplo de prática sindical no Órgão Central do PCB. Mauro Brito, ao criticar os que 

propunham a sindicalização forçada dos trabalhadores, afirmou que: 

 

Os dirigentes sindicais que propõem tais cláusulas [sindicalização obrigatória] 

deveriam seguir o exemplo dos dirigentes sindicais dos Condutores de Veículos e dos 

Têxteis, da cidade de São Paulo, que através de um plano, indo para a porta das 

empresas, debatendo com os trabalhadores os seus problemas e a importância da 

sindicalização, sem qualquer ameaça, conseguiram sindicalizar 13.000 e 4.000 novos 

trabalhadores, respectivamente (VOZ OPERÁRIA, dez. 1971, p.2).  

 

A forma assumida pelo CONPAT em 1974 pode ser entendida como um momento da 

inter-relação entre Estado, capital e mundo do trabalho para a expansão capitalista no país. Era, 

do ponto de vista político-ideológico, um espaço para a constituição da hegemonia das classes 

capitalistas no país. Porém, dependendo da ação do setor antagônico, ligado ao mundo do 

trabalho, poderia converter-se em mais um espaço de disputa pela hegemonia e, em última 

instância, da luta de classes. 

Essa disputa entre classes antagônicas manifestava-se em nuances pouco perceptíveis, 

mas significativos. Como no caso da atribuição das responsabilidades sobre os acidentes de 

trabalho. Apesar dos discursos de Geisel e Duprat Figueiredo sobre a necessidade de prevenção 

de acidentes e a responsabilidade das empresas nesse processo, as causas de acidentes eram 

identificadas em sua maioria à desatenção dos trabalhadores.  

Havia um senso comum, com respaldo em estudos científicos internacionais e nacionais, de que 

os fatores humanos – leia-se operários e trabalhadores em geral – eram os principais 

responsáveis pelos acidentes de trabalho: 

 

Classicamente, os acidentes de trabalho costumam ser divididos em dois grandes 

grupos, segundo suas causas: aqueles decorrentes de “fator técnico ou material” e 

aqueles decorrentes de “fator humano”. Nesse campo, o trabalho de Heinrich, de 1941, 

é considerado clássico. Estudando 75.000 acidentes industriais, classificou-os do 

seguinte modo, de acordo com suas causas: acidentes impreveníveis, perfazendo 2% 

do total e acidentes preveníveis, dentre os quais, 88% seriam devidos a fatores 

humanos e 10% a fatores materiais. Hunt, em 1965, em pesquisa realizada em uma 

                                                 
205 No artigo “O que foi 70 e o que será 71”, assinado por Joana D’Arc, há menção ao crescimento da resistência 

do movimento operário no ano de 1970 e citando como exemplo a “sindicalização que levou 2.500 novos 

associados ao Sindicato dos Rodoviários de São Paulo”. Em “Organizar a luta”, pseudônimo Macedo Markelli, 

outra referência: “Segundo o jornal O VEÍCULO, órgão do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e 

Anexos, de São Paulo, uma grande vitória foi obtida por esse Sindicato. A atual diretoria, ao tomar posse em 

novembro de 1968, empenhou-se numa campanha para aumentar o quadro social da entidade que era, então, de 

3.800 associados. Em sua edição de março p.p., O VEÍCULO noticiou que 10.200 novas inscrições aumentaram 

o corpo social para 14.000 associados. Uma bela vitória e um exemplo para muitos sindicatos de todo o Brasil”. 

(VOZ OPERÁRIA, jun.1971, p.2 – grifos RRAL).  
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companhia de aço, com 46.000 empregados, concluiu que 75% dos acidentes eram 

causados por fatores humanos. Em nosso país, são escassos os estudos realizados 

sobre o tema. Manje, estudando acidentes na estiva de Santos, em 1940, encontrou 

uma porcentagem de 78,6% dos acidentes devidos a fatores humanos e 21,4% devidos 

a fatores materiais. Pupo Nogueira, estudando 194 acidentes ocorridos numa indústria 

têxtil de São Paulo, em 1952, mostrou que 80,4% dos mesmos foram devidos a fatores 

exclusivamente humanos (CONPAT, 1974, p.460).  

 

Como se percebe por meio da síntese apresentada por Leda Ferreira, havia uma 

classificação aos moldes positivistas que separava o fator técnico do fator humano no 

diagnóstico dos acidentes de trabalho. A visão hegemônica, ou o senso comum científico, 

identificava no fator humano – o trabalhador – o principal responsável pela existência do 

problema. O médico do trabalho Miguel Rubinstein, participante do CONPAT, ao ser 

entrevistado por repórter da Folha de São Paulo que cobria o evento, expressou essa visão: 

 

Miguel Rubinstein diz que “educação é vacina contra acidentes”, pois estes, “na 

maioria das vezes, ocorrem por falha humana: soldadores se esquecem de usar óculos 

de proteção, operários que trabalham com corrosivos deixam de usar luvas adequadas, 

eletricistas se esquecem de isolar as instalações. “Na indústria química, por exemplo 

– destaca o médico – mais de 90 por cento dos acidentes são registrados com pessoal 

com menos de seis meses de casa”.  

Daí a importância que as empresas, segundo o especialista, dão à adaptação, ao 

treinamento dos novos operários (FSP, 29/10/1974, p.13). 

 

As condições que envolviam o cotidiano do trabalho e que também poderiam ser 

relacionadas como causas de acidentes de trabalho, como extensa jornada de trabalho e a fadiga 

do trabalhador, eram ocultadas diante do “esquecimento” dos operários em relação a 

equipamentos de segurança. A presença dessa visão que no fundo responsabilizava os próprios 

trabalhadores pelos acidentes ocorridos manifestavam-se com maior nitidez quando o tema era 

o alcoolismo. Ao lado da entrevista com o médico Rubinstein, uma nota intitulada “Alcoolismo 

mata na construção” é elucidativa: 

 

Uma das maiores causas de acidentes de trabalho no setor de Construção Civil em São 

Paulo é o alcoolismo. A informação foi dada na tarde de ontem, no XIII CONPAT, 

pela Associação dos Alcoólatras Anônimos, que participa pela primeira vez no Brasil 

de um congresso sobre acidentes de trabalho. Segundo a AA, a Construção Civil é um 

dos setores da indústria onde há maior número de riscos de acidentes. Uma pesquisa 

do INPS revela que somente em 1972 houve naquele setor 372.085 acidentes. 

NÃO É SÓ. No entanto, para os técnicos da Secretaria do Trabalho e Administração 

de São Paulo, não é apenas o alcoolismo o responsável pela queda de dezenas de 

operários dos prédios em construção em São Paulo: os equipamentos de transporte 

vertical, guinchos de torre utilizados encontram-se muitas vezes em condições 

precárias. É ainda reduzido o número de fabricantes de equipamentos de segurança 

para construção.  

OPINIÃO. Na opinião do dr. Jackson Martins, participante do XIII CONPAT, a 

maioria dos trabalhadores de construção apresenta problemas emocionais muito 

sérios, arriscando-se aos acidentes constantemente, já que a profissão exige total 
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equilíbrio. Consumindo álcool em excesso, os operários aumentam as estatísticas de 

acidentes de trabalho (FSP, 29/10/1974, p.13). 

 

Na construção do argumento do texto, o alcoolismo é apresentado, com apoio nas 

opiniões do A.A. e de Jackson Martins, como principal fator explicativo dos acidentes de 

trabalho. “Consumindo álcool em excesso, os operários aumentam as estatísticas de acidentes 

de trabalho”. Mas por que bebiam? O resultado das precárias condições de vida e trabalho, o 

alcoolismo, converte-se em causa dos acidentes, numa lógica semelhante à da reificação da 

mercadoria descrita por Marx em O Capital. A argumentação dos técnicos, ao salientarem a 

falta de condições de segurança adequadas para o exercício da profissão, representava um passo 

além para a compreensão ao voltar o foco do problema para os responsáveis pela organização 

do processo de trabalho.  

O extremo da responsabilização dos operários pelos acidentes de trabalho estava na 

explicação dada pelos técnicos da Rodhia, para quem os operários resistiam à adoção de 

equipamentos de segurança por machismo e as operárias por razões estéticas: 

 

Entre os operários do sexo masculino, o uso de equipamentos de segurança pode 

transmitir uma imagem de fraqueza, perda do machismo, causando a sensação de 

diminuição do seu conceito juntos aos companheiros de trabalho. Esta revelação feita 

ontem no XIII Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho por 

técnicos da Rodhia, apesar de ter sido vista com ironia e alguns sorrisos por 

participantes, poderá motivar uma campanha de esclarecimento, nas indústrias do 

Grande São Paulo. Para esses técnicos, também a operária ignora as regras de 

segurança, pois a “necessidade de mostrar-se bonita e feminina” prevalece sobre a 

necessidade de segurança, levando as mulheres a desprezar as normas e os 

equipamentos. Eles chegaram a conclusão de que os órgãos de segurança dentro das 

empresas tendem a ter suas resoluções e orientações aplicadas com baixo índice de 

interesse e pouca determinação. (“Equipamentos de segurança mudam imagem dos 

operários (FSP, 31/10/1974, p. 13).  

 

 Ainda que aspectos presentes na cultura do mundo do trabalho, como o machismo, 

pudessem constituir resistência às tentativas de disciplinarização do trabalho pelo capital, essa 

visão expressa pelos técnicos da Rodhia compunha uma das facetas ideológicas das classes 

dominantes sobre a classe operária. A explicação das relações sociais que envolvem a relação 

capital-trabalho são substituídas pela ênfase em certas características culturais “patológicas” 

dos trabalhadores. Nesse caso, faz sentido retomar a observação de Gramsci, ao notar que “para 

uma elite social, os elementos dos grupos subalternos têm sempre algo bárbaro ou 

patológico”.206 Tratava-se, no caso brasileiro, da ideologia expressa por técnicos que diante dos 

                                                 
206 A referência nesse caso é à influência de Lombroso na Itália e da cultura positivista na análise dos fenômenos 

culturais: “Num artigo publicado pela Fiera Letteraria de 26 de agosto de 1928, Domenico Bulferretti recorda 

alguns elementos da vida e da formação cultural de Davide Lazzaretti. Bibliografia: Andrea Verga, Davide 
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problemas vivenciados por aquela força de trabalho superexplorada que sustentava o avanço 

capitalista no país, concebia os problemas dos acidentes basicamente como falta de preparo 

cultural da classe trabalhadora.  

Nesse caso, constata-se a articulação, no plano ideológico, entre o Estado e o capital 

por meio de seus intelectuais intermediários, compondo um bloco histórico de sustentação ao 

capitalismo brasileiro – o prussianismo-fordismo. Pelo ângulo estatal, os agentes dos aparelhos 

de repressão do Estado incorporavam e difundiam a ideologia anticomunista que caracterizava 

como bárbaros os militantes políticos que lutavam contra a ditadura, inclusive os trabalhadores. 

Segundo esta visão, a repressão era justificada pela ação dos bárbaros, os “subversivos”. Pela 

perspectiva dos intelectuais do capital, como os médicos e técnicos, eram os trabalhadores os 

principais responsáveis pelos acidentes de trabalho, o fenômeno patológico inerente às relações 

de trabalho. Esta ideologia produzida por estes intelectuais invertia o que ocorria nas relações 

capital-trabalho e subvertia a explicação para seu entendimento – com consequências políticas 

para a luta de classes em suas diferentes manifestações. Pela relação direta que tinha com o 

processo produtivo, a perspectiva ideológica destes intelectuais tinha consequências maiores 

para a classe operária. 

Para os intelectuais identificados ao marxismo e à classe operária a tarefa era a de 

combater as ideologias difundidas pelo bloco histórico que representava o capital. A pesquisa 

realizada pela estudante de medicina da USP, Leda Leal Ferreira207, integrante da base do PCB 

naquela Universidade, abria essa possibilidade ao desconstruir a visão de que os acidentes de 

trabalho eram apenas de responsabilidade dos operários.  

 

1º) Contrariando as estatísticas clássicas sobre o assunto, segundo as quais 

aproximadamente 80% dos acidentes de trabalho são devidos exclusivamente a atos 

inseguros, os laudos técnicos do INPS demonstram que, numa amostra de acidentes 

de São Paulo, apenas 22,3% são devidos a atos inseguros exclusivamente. 

Confirmam também a tendência de se atribuir fatores múltiplos aos acidentes: 37% 

dos mesmos ocorreram pela concomitância de condição e ato inseguros. 

2º) Se fossem tomadas medidas técnicas de proteção da maquinaria e do local de 

trabalho, os 40% dos acidentes, devidos à condição insegura exclusivamente, 

sofreriam drástica redução. 

3º) Mais de ¼ de todos os acidentes graves ocorreram em trabalho em prensas, sendo 

que dentre estes apenas 10,3% são devidos exclusivamente a “falhas humanas”. 

Considerando-se que as prensas são máquinas muito bem estudadas e conhecidas do 

                                                 
Lazzaretti e la pazzia sensoria (Milão, Rechiedei, 1880); Cesare Lombroso, Pazzi e anormali (este era o costume 

cultural do tempo: em vez de estudar as origens de um acontecimento coletivo, e as razões de sua difusão, de seu 

ser coletivo, isolava-se o protagonista e só se fazia sua biografia patológica, muito frequentemente partindo de 

motivos não comprovados ou passíveis de interpretação diferente: para uma elite social, os elementos dos grupos 

subalternos têm sempre algo bárbaro ou patológico)” (GRAMSCI, 2002, p. 131, grifos RL).  
207 De modo paradoxal, a pesquisa desenvolvida por Leda Ferreira com bolsa de iniciação científica financiada 

pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo), foi realizada sob a orientação do médico 

Diogo Pupo Nogueira, cuja perspectiva político-científica era oposta à de sua orientanda.  
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ponto de vista de segurança, apresentando grande variedade de dispositivos de 

segurança e proteção eficientes, o fato atesta as precárias condições de segurança 

existentes em grande número de indústrias paulistas. (CONPAT, 1974, p. 464, grifos 

RL) 

 

O trabalho desenvolvido por Leda Ferreira com bolsa de iniciação científica financiada 

pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo) foi realizada sob a 

orientação do médico Diogo Pupo Nogueira, cuja perspectiva político-científica era oposta à de 

sua orientanda. A pesquisa de Leda Ferreira, pelos resultados apresentados, tinha o mérito de 

apontar para o fato de que não havia, por parte do capital, a implementação de soluções para o 

aumento da segurança no trabalho. A pesquisadora criou uma metodologia de avaliação do 

índice de segurança das máquinas, atribuindo uma escala de notas como parâmetro para se 

entender o risco real oferecido ao trabalhador cada uma das que eram por ele utilizadas. O fato 

é que a acumulação de capital por via da superexploração do trabalho no país não contemplava 

esse aspecto, deixando a responsabilidade da segurança a cargo dos próprios operários. 

Portanto, do ponto de vista do mundo do trabalho, havia uma série de desafios a serem 

enfrentados para a implantação de uma pauta de interesses que se concretizasse diante de um 

conjunto de forças antagônicas dotadas de poder político, econômico e ideológico para a 

supremacia de sua posição. O CONPAT era, na perspectiva do Estado e da burguesia, a 

possibilidade de negociação e cooptação dos dirigentes da classe operária. Para os dirigentes 

do PCB, poderia ser um meio de obter conquistas e avanços para os trabalhadores, ainda que 

sob a lógica da negociação de interesses com os representantes da classe dominante. Alguns 

resultados foram atingidos nessa perspectiva e os acordos estabelecidos passariam a ser 

utilizados como referências para novas reivindicações. Veja-se como exemplo as conclusões 

do Grupo de Trabalho “Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalho na Indústria 

Química”: 

 

1) a adaptação de normas estrangeiras às nossas condições de trabalho até que a ABNT 

tenha condições de elaborar as normas brasileiras que regem o assunto. 2) atribuir-se 

a uma entidade vinculada ao Governo Federal a competência de aprovação dos 

projetos de indústrias químicas e petroquímicas, elaboradas nas próprias empresas, 

visando a anular as condições inseguras desde a fase-projeto. 3) que seja instituída, 

no currículo escolar dos Cursos de Química de nível médio, a Cadeira de Riscos 

Profissionais com Produtos Químicos, considerando-se que os técnicos de nível 

médio, futuros supervisores da Indústria Química, não recebem preparo suficiente no 

campo da Segurança do Trabalho. 4) que sejam analisadas as propriedades de 

qualquer produto químico, antes que este seja armazenado, para se verificar a 

compatibilidade ou não com outros itens. 5) que as empresas elaborem e 

mantenham, junto aos seus setores produtivos, manuais para acompanhamento 

dos processos, evidenciando não só as características de processamento, bem 

como as medidas de proteção coletiva e individual necessárias a cada etapa do 

processo (CONPAT, 1974, p. 85-86, grifos RL).  
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Esse foi, portanto, um meio encontrado pelo PCB de São Paulo para manter o vínculo 

do partido com a classe operária após as derrotas sofridas nesse campo. Numa linha diferente 

daquela desenvolvida no PLACCONPE. Se este privilegiava a formação e inserção do partido 

pela base, por meio da atuação na fábrica, para a partir dali fortalecer-se e chegar ao movimento 

sindical, para os que atuaram no CONPAT a forma de atuação era diferente. Privilegiavam a 

atuação nas organizações que representavam a classe, como os sindicatos, e os espaços em que 

era possível a articulação da classe operária por meio de seus representantes sindicais, como o 

CONPAT. Essa a possibilidade diante da perda de vínculos com a classe operária ocasionada 

pela repressão. A busca pela ação intersindical era o que melhor expressava essa linha.  

A participação do PCB no CONPAT fazia parte de um esforço preparatório, de 

acumulação de forças, para um evento de maior envergadura que ocorreria em São Paulo no 

ano seguinte, 1975. O nome dado ao evento foi I Encontro da Comunidade de São Paulo e o 

documento final produzido foi batizado como “Carta de São Paulo”, contendo os principais 

diagnósticos e propostas produzidos pelos representantes de diversos grupos, instituições e 

segmentos de classe da cidade de São Paulo. O Encontro foi organizado por mais de 40 

entidades e contou com a participação de mais de cem pessoas para a elaboração do documento 

final208. Durante uma semana, tratou-se de temas e problemas específicos da vida na cidade de 

São Paulo, como condições de trabalho, saneamento, cultura, lazer educação, transportes e 

participação política. Havia a ideia de que a partir daquele evento fosse constituído um 

Conselho Comunitário, caminho para possibilitar ampliação da participação popular nas 

decisões relativas à cidade. Ao mesmo tempo, servia como um meio para pautar o poder político 

da cidade de São Paulo com as reivindicações e propostas ali formuladas.  

O modo de atuação política do PCB constituído ao longo de sua história de 

clandestinidade, baseado na organização política por fora das instituições para dirigir a atuação 

nas instituições reconhecidas pelo Estado, mostrou-se eficaz para aquela situação.  Segundo 

Vargas Netto: 

  

E contra a pressão repressiva que foi num crescendo contra o PCB, nós organizamos 

aqui, apesar das quedas, das dificuldades, um grande evento, que tem uma marca, que 

                                                 
208 Segundo a cobertura jornalística feita no evento, este foi: “Organizado pelo Conselho Coordenador das 

Sociedades Amigos de Bairro, Arquidiocese de São Paulo, Associação Comercial, Centro e Federação das 

Indústrias, Instituto de Arquitetos, Instituto de Engenharia, Ordem dos Advogados, Conselho Regional de 

Medicina Veterinária, Associação dos Sociólogos de São Paulo, e por diversos sindicatos, diretórios acadêmicos 

e entidades de representação comunitária e profissional, o I Encontro da Comunidade busca desde já alguma forma 

de institucionalização que permita novas reuniões e um desdobramento do trabalho agora realizado pelas diversas 

comissões” (FSP, 09/03/1975, p.9. “A Carta, no fim do Encontro”).  
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é a Carta de São Paulo. Ela foi trabalhada de maneira legal e ilegal, clandestinamente 

e não, durante todo o ano de 74. Qual era a perspectiva da Carta de São Paulo? Agrupar 

o movimento sindical, o movimento de bairro, o movimento religioso, o movimento 

intelectual, à base de um programa simples: não temos força de eleger o Prefeito de 

São Paulo por eleições diretas que é a nossa reivindicação – ele será escolhido – mas 

nós temos condições de apresentar a ele, escolhido, um programa para a cidade de São 

Paulo. Ele foi lançado publicamente na Assembleia Legislativa de São Paulo no dia 

08 de março de 1975. Foi a primeira vez que um evento político procurou o 

simbolismo do Dia Internacional da Mulher no Brasil. A data foi escolhida para ser 

uma das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Mais um exemplo civilizador 

do PCB (VARGAS NETTO, 2012). 

 

A proposição de articular um movimento de caráter amplo, envolvendo os interesses 

de diversos grupos e classes sociais, pode ser entendido como tentativa de inserir a disputa a 

sociedade civil no campo de disputa pela hegemonia, deslocando o campo de produção de 

políticas e decisões da esfera insulada do poder político – onde havia apenas a convergência de 

interesses dos representantes do Estado e do capital, como no poder executivo. Na comparação 

com o CONPAT o Encontro envolvia temas mais amplos do que aqueles diretamente 

relacionados à relação capital-trabalho na fábrica. Os desafios situavam-se para além do 

universo da fábrica, isto é, da relação desta com o conjunto da sociedade, pois abrangiam todas 

as esferas articuladas à produção material – saúde, transporte, saneamento urbano. A atuação 

do PCB neste evento contou com maior participação de militantes e dirigentes do partido em 

comparação aos envolvidos com o CONPAT209, pois a amplitude de temas exigia a atuação de 

militantes de diversas áreas.  

Os temas e soluções debatidos – saúde, transporte, lazer, educação, meio-ambiente, 

trabalho – envolviam questões relativas à própria relação do Estado com o conjunto das classes 

sociais e os problemas inerentes à dinâmica capitalista no espaço urbano. Dada a envergadura 

político-econômica de São Paulo, capacitar-se para dirigir a cidade era, em alguma medida, 

postular a direção do Estado.  

São Paulo era uma síntese dos problemas do avanço capitalista no país segundo o 

modelo instaurado a partir do governo JK. As questões referentes à saúde e saneamento podem 

ser tomadas como um exemplo significativo a esse respeito. Segundo os dados apresentados 

pelo relator da comissão de Saúde e Saneamento do Encontro, o engenheiro sanitarista e 

                                                 
209 Depoimento de Vargas Netto (2012) e Sérgio Gomes (2012). Pelos dados da pesquisa, a dedução feita é de que 

entre os que atuaram para a concretização da Carta de São Paulo estavam dirigentes do Comitê Estadual do PCB, 

representantes políticos do partido que estavam no MDB, como o deputado estadual Alberto Goldman, presente 

no evento. Militantes do movimento universitário do PCB, como aqueles que atuavam na USP, também 

participaram da organização do evento. Ainda segundo Vargas Netto, a Associação dos Sociólogos do Estado de 

São Paulo (ASESP), à época dirigida por Douglas Teixeira Monteiro, foi um meio importante para a atuação do 

PCB em São Paulo, diante da situação de clandestinidade e perseguição de seus militantes, e para a formulação da 

Carta de São Paulo – o que não deve ser entendido como instrumentalização da ASESP pelo partido. 
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professor da USP José Martiniano de Azevedo, a expectativa de vida da população de São Paulo 

caíra entre 1960 e 1970. No ano de 1950 era de 57,5 anos, em 1960 de 62,4 anos e em 1970 de 

60,8 anos. A ocupação do espaço geográfico, com o crescimento exponencial da massa de 

trabalhadores, também se modificava: 

 

Em 1950, os dois milhões de habitantes se distribuíam assim: 43 por cento na zona 

central, 45 por cento na zona intermediária e 12 por cento na periférica. Em 1970, os 

seis milhões de paulistanos estavam divididos em 23 por cento na zona central, 50 por 

cento na intermediária e 27 por cento na periférica. Fica claro, portanto, que São Paulo 

cresce do centro para a periferia. É sabido que a falta de saneamento e, principalmente, 

o básico (água e esgoto) se traduz num reforço desses indicadores e principalmente, 

no de mortalidade infantil (FSP, 08/03/1975, p.5).  

 

A contradição capital-trabalho manifestava-se na organização social e urbana da 

cidade e se refletia nas difíceis condições de vida de uma nova classe trabalhadora que se 

expandia no sentido centro-periferia210 Ainda segundo o relatório, cinco de milhões de pessoas 

em São Paulo bebiam água de poço, “dos quais 80 por cento estão contaminados. São Paulo é 

a maior concentração de fossas cépticas e negras do mundo ocidental – são seis milhões de 

fossas – e tem a maior e mais cara tarifa de esgotos do mundo” (FSP, 08/03/1975, p.7).  

Estudos realizados no início dos anos 1970, como do DIEESE, apontavam para a 

afirmação da tendência de divisão de São Paulo em “duas cidades”: uma na qual viviam os 

trabalhadores e outra na qual viviam as famílias burguesas e de classe média, refletindo o 

avanço da estratificação de classe na sociedade brasileira. Esse fenômeno era perceptível no 

decorrer do sistema fluvial-ferroviário que cortava a cidade de São Paulo de leste a oeste, 

diferenciando os dois lados tanto na paisagem urbana como na composição socioeconômica de 

seus moradores (VOZ OPERÁRIA, set. 1971). A questão de classe também se fazia presente 

no problema da habitação. Aspectos da solidariedade contida na tradição dos camponeses no 

Brasil eram recriados no espaço urbano como solução para seus problemas imediatos:  

 

Os trabalhadores paulistanos, entretanto, de tal forma são pressionados pela 

insegurança quanto ao emprego e pela redução dos salários reais, que sacrificam seus 

dias e horas de descanso na construção de um local de habitação. Sua aspiração é ter 

casa própria para, pelo menos, ter assegurado um teto para si e suas famílias, em caso 

de desemprego. Utilizam as tradições que muitos deles aprenderam no campo, de onde 

vieram, tais como o “mutirão” e o “adjutório”, e aos poucos vão assentando os tijolos, 

primeiro, de um quarto, depois de um banheiro, depois uma sala, e assim por diante. 

Alguns conseguem já viver em casa relativamente confortáveis. Para a maioria, 

contudo, essa noção de “casa própria” na verdade encobre condições precárias e não 

higiênicas de habitação (VOZ OPERÁRIA, set. 1971, p.5).  

                                                 
210 “O aumento das zonas intermediárias e periféricas deu-se em 42 por cento de crescimento vegetativo, cabendo 

o restante às sucessivas migrações, portadores de doenças transmissíveis, com baixo poder econômico, baixa 

escolaridade e vivendo em péssimas condições habitacionais” (FSP, 08/03/1975, p.5). 
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A retomada de tradições de origem camponesa revestia-se de um duplo e contraditório 

aspecto: por um lado, garantiam os laços de solidariedade entre os trabalhadores, um requisito 

fundamental para o desenvolvimento de sua consciência de classe; por outro, garantiam a 

reprodução da força de trabalho a custos mais baixos, como observado por Francisco de 

Oliveira (2003), pois as condições de existência dos trabalhadores eram assumidas por eles 

próprios – como no caso das moradias.  

Para os que atuaram no Encontro, a solução dessa e de outras questões relativas aos 

trabalhadores e à população de São Paulo viria pela instituição de procedimentos da democracia 

participativa, uma forma de desconstruir o poder político do período da ditadura. Nesse sentido 

que a declaração genérica de princípios da Carta de São Paulo abordou a questão do 

distanciamento entre os administradores públicos e a população, isto é, a impossibilidade de 

participação popular nas decisões relativas ao planejamento da cidade. Após elencar uma série 

de problemas vivenciados pela classe trabalhadora em São Paulo, como a massa de migrantes 

desqualificados para o trabalho e uma infraestrutura urbana inadequada, no documento 

afirmou-se que: 

 

Mas se todos reconhecem esses problemas, dos quais alguns são atacados pelos 

programas administrativos dos municípios e, agora, da área metropolitana, nem todos 

participam de suas soluções. Enquanto os administradores lutam praticamente 

sozinhos em busca de outras fontes de recursos, para financiar obras indispensáveis, 

como Metrô, sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgotos, a comunidade 

não interfere no planejamento, que tem sido encarado como um processo auto-

suficiente, cuja validade não precisaria ser verificada junto à população. A verdade é 

que a participação da comunidade tem se tornado cada vez menor, caracterizando um 

distanciamento entre a população e os poderes públicos. Este distanciamento gera a 

apatia diante dos problemas comunitários, tornando necessária a criação de novos 

organismos de participação. Essa falta de participação faz com que os mecanismos e 

processos de decisão dos problemas que afetam todos sejam exclusivamente 

controlados pela iniciativa do Estado e de seus administradores. A abertura desses 

mecanismos de decisão, através de consultas à comunidade, reconhecendo seu direito 

de participação, propiciará, certamente, a motivação indispensável para a comunhão 

entre comunidade e governo, no trabalho de alto teor cívico, social e patriótico que é 

exigido para atingir as soluções dos problemas urbanos da Grande São Paulo (FSP, 

10/03/1975, p.8).  

 

No contexto de vigência da ditadura civil-militar, a Carta de São Paulo representava 

um avanço para as organizações políticas e sociais que a ela se opunham. Assim, dentre as 

resoluções propostas na declaração de princípios da Carta, a segunda referia-se ao estímulo à 

participação popular nos movimentos comunitários de base. A questão da democracia política 

também era lembrada, ao se referir à necessidade, no item 6, de se “trabalhar para que a 

conscientização e a participação da comunidade eliminem o abismo entre poderes públicos e a 
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população, amadurecendo o processo político a ponto de reestabelecer as eleições diretas para 

prefeito, em São Paulo” (FSP, 10 mar. 1975, p.8).  

Embora não tenha contado apenas com a participação de militantes do PCB, foi um 

modo de realização da política do partido naquele período. Além disso, junto com o CONPAT, 

a Carta de São Paulo constituiu o momento em que as oposições ultrapassavam a política de 

resistência ao regime e passavam à ofensiva por meio da inserção de temas de interesse à classe 

trabalhadora nos espaços institucionais – congressos e encontros que contavam com a 

participação de políticos e empresários – de negociação de interesses de classe. Era uma forma 

de se comprometer o poder político e econômico com as demandas de trabalho, ou seja, uma 

forma tentativa de dirigir à distância, como havia sido buscado pelo PCB em outros momentos 

de sua história. Tratava-se de uma tentativa de constituir a democracia a partir da sociedade 

civil e atrair as próprias classes dominantes para esse terreno.  

No famoso discurso pronunciado por ocasião do sexagésimo aniversário da Revolução 

de Outubro em Moscou, Enrico Berlinguer afirmou que a democracia era o terreno no qual o 

adversário de classe era forçado a retroceder (BERLINGUER, 2014). Nisso, o dirigente do PCI 

reafirmava a linha traçada anteriormente por Palmiro Togliatti. Ainda que sem uma formulação 

teórica sofisticada como a dos italianos, esse era o caminho buscado pelos militantes do PCB 

em sua prática cotidiana de resistência à ditadura. A linha que posteriormente encontraria 

expressão teórica mais elaborada nos textos de Carlos Nelson Coutinho, inspirados no 

eurocomunismo, já havia sido antecipada pela ação política dos militantes do e dirigentes do 

PCB.  

Por essas práticas, ia afirmando-se uma nova identidade para o PCB paulista. Em 

conformidade com as diretrizes estabelecidas na Resolução da Guanabara de 1970 e diferente 

da Resolução de 1973, Por uma Frente Patriótica Contra o Fascismo, e da linha desenvolvida 

no ABCD paulista em torna da proposta do PLACCONPE, vista como expressão do blanquismo 

por dirigentes como Emilio Bonfante Demaria e João Guilherme Vargas Neto: 

 

A Carta de São Paulo se dá nesse impulso de se combinar o trabalho ilegal com o 

trabalho legal, com as instituições legais. Porém, essa luta interna e principalmente a 

variante PLACCONPE, levando em conta a repressão da ditadura, nos dizimou do 

ponto de vista de presença. A partir daí, nós fomos relíquias. Ou seja, havia implantes, 

havia sobrevivências, mas já tínhamos perdido duplamente: pela dinâmica geral da 

conjuntura e, pela dinâmica específica da classe operária, nós tínhamos perdido o 

bonde da história. O afastamento do PCB, organicamente, da classe, começa a ser 

efetivo a partir de 1972. E não só numa leitura da repressão, mas do desmantelamento 

de uma tática golpista, de [por] fora da história real se construir o partido. Fora. O 

golpismo por excelência (VARGAS NETTO, 2012).  
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No balanço sobre a trajetória do PCB feita por este ex-dirigente do PCB na Guanabara 

e em São Paulo, a origem da crise orgânica do partido, entendida como afastamento deste em 

relação à classe operária, localiza-se no ano de 1972, com a derrota do PLACCONPE. Esta 

afirmação é correta de acordo com os dados e a interpretação aqui realizada. No entanto, apesar 

do golpismo, entende-se que havia possiblidades do PLACCONPE constituir-se como um 

embrião de contra-poder ao prussianismo-fordismo que predominava no país. A disputa pela 

direção do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema sugere que a ação 

dos militantes do PLACCONPE situava-se para além do golpismo. A reflexão de Vargas Netto 

deve ser entendida como expressão da posição política desenvolvida especialmente a partir da 

derrota do PLACCONPE em 1972 – ao menos se considerarmos a experiência da Volkswagen. 

Diante do afastamento do partido em relação aos setores mais avançados da classe operária 

situados na região do ABCD paulista, a política para o movimento operário-sindical centrada a 

partir da cidade de São Paulo teria que se desenvolver por outros caminhos, tendo em vista 

sobretudo a particularidade paulistana e a da sua base de trabalhadores. 

Assim, até outubro de 1975, houve duas possibilidades de reorganização do PCB em 

São Paulo a partir do estabelecimento de vínculos orgânicos com a classe operária, ou seja, no 

processe de educação política e autoeducação suscitado pela influência recíproca. Do início de 

1970 ao final de 1972, pela política do PLACCONPE e de seus intelectuais, que estavam 

diretamente ligados à educação e organização dos operários. A partir de meados de 1972 até 

outubro de 1975, delineou-se uma alternativa centrada na convergência entre jovens intelectuais 

universitários ou recém-formados e dirigentes intermediários que estabeleciam práticas de 

direção diferentes da linha do Comitê Central. Essa corrente de renovação começou a tomar 

corpo com a experiência de auxiliar na constituição da imprensa sindical do Sindicato dos 

Têxteis em São Paulo e assumiu aspectos mais definidos por meio da atuação no CONPAT de 

1974, na Carta de São Paulo, em 1975, até ser desmantelada em outubro daquele ano pela 

intervenção repressiva do Estado.  

Essa segunda linha de renovação não se caracteriza pela presença marcante de 

militantes operários, como a base do PCB na Volkswagen, mas por intelectuais formados com 

maior autonomia em relação à direção do partido e no âmbito universitário. Confira-se a esse 

respeito a imagem de organização política sugerida por Sergio Gomes:  

 

Esse grupo que constituiu o Comitê Universitário de São Paulo foi ajudado 

posteriormente de modo importante pela presença do João Guilherme Vargas Netto, 

que tinha como codinome Inácio. Ele tinha vindo do Rio de Janeiro e nós nos sentimos 

muito confortáveis, muito à vontade quando apareceu como assistente político não um 

repetidor de coisas, querendo “cagar regras” sobre nós, mas um cara culto, um sujeito 
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sagaz, inteligente, criativo, bem humorado, com trinta e poucos anos. Ao mesmo 

tempo em que tinha ideias novas, era também muito correto ao assumir 

compromissos, intelectualmente honesto. Então, foi se criando um ambiente de um 

verdadeiro intelectual coletivo. Assim, o Comitê Universitário e seu secretariado era 

formado por gente diferente, desde o cara que era mais teórico, o sujeito com 

capacidade de fazer análise histórica, até outros que eram disciplinadores, 

organizavam e hierarquizavam as coisas. Havia também gente para abrir caminhos e 

fazer contato. Passamos a ter uma direção do Comitê Universitário com gente muito 

diferente entre si, como índoles, como possibilidades e talentos, mas ao mesmo tempo 

muito próximos uns dos outros num ambiente de sincera fraternidade que facilitava a 

troca de ideias (SILVA, 2012).  

 

A concepção desenvolvida e praticada por eles foi facilitada pela situação de 

clandestinidade do partido e afastamento em relação à direção, com boa parte dela no exílio. 

Fatalmente, entraria em choque com o modelo de centralismo democrático. Mas é que a própria 

sociabilidade do capitalismo apontava para formas mais avançadas de organização, ainda que 

sob férreo controle político-militar.  

Esses novos intelectuais buscavam renovar a própria linguagem do partido no diálogo 

e na formação política da classe É muito significativo a esse respeito a importância dos 

estudantes de comunicação e da base de jornalistas do PCB. Mas também de outros setores de 

intelectuais, como os médicos, que desempenhariam um papel marcante nos anos da transição. 

Esses não foram educados pela cartilha e tão pouco caminhavam nesse sentido. Representavam, 

no fundo, uma alteração de fundo que ocorria no capitalismo brasileiro e que passaria a incidir 

também sobre a esquerda.  

Pode-se considerar que a realização do XIII CONPAT, do ponto de vista do governo, 

significou a preparação para o II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento). Ou seja, o Estado, 

como indutor do desenvolvimento econômico – essa era a perspectiva do governo Geisel – 

deveria preparar a burguesia e o proletariado para um novo ciclo de acumulação de capital em 

resposta à crise mundial. Seria necessário, portanto, um novo padrão de acumulação de capital, 

o que poderia estimular o avanço para os padrões de exploração da força de trabalho na lógica 

de mais-valia relativa. 

Nesse novo período que se iniciava sob o lema da “distensão lenta, segura e gradual” 

seria necessário para a esquerda o desenvolvimento de uma nova prática política. 

Intuitivamente, os intelectuais ligados à renovação e reconstrução do PCB perceberam isso, 

pois estavam no espaço histórico privilegiado para a observação do fenômeno: São Paulo, onde 

as contradições entre classes e possibilidades do capitalismo brasileiro mostravam-se com mais 

força.  

Aí a renovação e a possibilidade de desenvolver novas práticas a partir do acúmulo de 

experiência no período 1970-1975. Mas isso foi praticamente abortado com as quedas de 
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1974/75. Início da crise orgânica. A renovação de 1976 virá como resposta à crise orgânica, 

mas num contexto em que a luta política emergia para a “esfera pública” (na verdade, 

constituição de uma nova esfera pública em processo). 

 

 

4.2.1 O adversário responde: a repressão ao PCB e o ato ecumênico por Vladimir 

Herzog 

 

 

A repressão do Estado contra o PCB foi constante desde o golpe de 1964, mas durante 

o governo Geisel, iniciado em 15 de março de 1974, aprofundou-se e atingiu todos os escalões 

do partido – dirigentes do Comitê Central e de Comitês Estaduais, intelectuais, estudantes e 

militantes de organizações de base.  O Estado, por meio de seus agentes de repressão, procurou 

desestruturar o PCB como organização a partir do genocídio político, o mesmo que fizera com 

as organizações de luta armada. Ainda em 1973 foi deflagrada a Operação Radar, uma ofensiva 

do Exército para exterminar o PCB211.  

Em relatório assinado pelo General Antônio da Silva Campos há uma descrição detalhada 

das ações repressivas dos Órgãos de Segurança contra o PCB em São Paulo: 

 

Em 1974, os Órgãos de Segurança, já então sem preocupações com as organizações 

terroristas, intensificaram em todo o País as investigações visando a neutralizar as 

atividades do PCB. Evidentemente, por terem os comunistas concentrado o grosso de 

sua atuação em SÃO PAULO, aí deveria ocorrer o maior número de ações repressivas, 

como de fato aconteceu. O ciclo paulista das ações contra o PCB, o coroamento das 

investigações iniciadas em 1974, teve início em janeiro de 1975 com o 

desmantelamento do sistema gráfico do partido, legal e ilegal, com desdobramentos 

na área do RIO DE JANEIRO/RJ; prosseguiu em Jul/Ago 75 quando foi atingida a 

Seção do Trabalho Militar, constatando-se grande infiltração na Polícia Militar do 

Estado de SÃO PAULO (PMESP), com a presença, inclusive, de oficiais superiores, 

da ativa e da reserva, daquela corporação policial. A partir de outubro de 1975, a 

exemplo do que ocorreu em outros Estados, teve início a desarticulação do Comitê 

Estadual de SÃO PAULO (CE/SP) e dos principais comitês que o integravam: 

municipais, universitários, intelectuais, etc., desarticulação esta ainda não 

completada. Durante o ano de 1975, em SÃO PAULO, foram presos 347 militantes 

do PCB e ouvidos e liberados 145, os quais, em seus depoimentos, incriminaram mais 

                                                 
211 “Em 1973, foi deflagrada a Operação Radar, que foi uma grande ofensiva do Exército para dizimar o PCB, 

resultando na morte de 11 membros do Comitê Central, além da destruição gráficas clandestinas do partido, e 

desmantelamento dos seus diretórios estaduais. Um dos presos foi o tenente da reserva da Polícia Militar paulista, 

José Francisco de Almeida, o Piracaia, militante do PCB, e dirigente de associação, que morreu sob tortura no 

DOI-Codi em 8/8/1975. Sua morte foi encenada como enforcamento, na mesma cela e do mesmo jeito que, cerca 

de dois meses depois, fizeram com Vladimir Herzog e, posteriormente, com o operário Manoel Fiel Filho”. 

http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=346316. Acesso em 15 ago. 2013.  

http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=346316
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719, perfazendo um total de 1211 militantes levantados. Verifica-se, portanto, que 

foram presos apenas 28% desse total parcial que fatalmente cresceria com a ocorrência 

de novas prisões. (DEOPS/SP-30C-1-24553;24552). 

 

Esta passagem contém uma síntese do combate exercido ao PCB em São Paulo pelos 

aparelhos de coerção do Estado e de como o partido era visto como a principal organização 

política “terrorista”, segundo a visão de seu autor, que ameaçava a ditadura civil-militar no 

Estado de São Paulo. Isso era utilizado como justificativa para a tentativa de aniquilar toda sua 

organização, dos meios de reprodução material do partido à vida de seus integrantes. O 

documento mostra o levantamento minucioso na busca em identificar o conjunto dos membros 

do partido no Estado, além de revelar preocupação com a prisão de “apenas” 28% do total 

parcial de militantes identificados. A descrição feita pelo General Campos também tem seu 

valor histórico pela referência à presença de militantes comunistas nas próprias instituições 

repressivas do Estado, caso da Polícia Militar212. Esse é um dado que mostra uma das 

características que definem a ação política do PCB naqueles anos, isto é, a preocupação em 

inserir-se em todas os espaços institucionais possíveis, inclusive aqueles destinados à repressão. 

Tratar-se-ia de uma prática de avanço sobre as próprias trincheiras inimigas – que valeria tanto 

para as instituições político-estatais quanto aqueles diretamente identificadas ao capital, como 

as fábricas. 

Mas esta implacável perseguição pelos agentes dos aparelhos de coerção da ditadura civil-

militar aos dirigentes e militantes do PCB também se explica pela importância de São Paulo 

                                                 
212 No caso específico da atuação do PCB junto à Polícia Militar, trata-se de um tema ainda pouco pesquisado. 

Mas já são conhecidos alguns dados sobre a intervenção repressiva do Estado neste caso: “No mês anterior, a tropa 

de Ednardo [d´Ávila Mello] tinha promovido um arrastão em quartéis da Polícia Militar de São Paulo, prendendo 

dezenas de PMs acusados de participar de uma célula comunista na corporação. Foram presos 63 policiais, entre 

os quais nove oficiais da ativa, um deles tenente-coronel. Dois oficiais da reserva – o coronel José Maximiliano 

de Andrade Neto e o tenente José Ferreira de Almeida – não sairiam com vida da operação. Depois de passar pelo 

DOI-Codi, o coronel, que dava sinais de não resistir à tortura, foi levado às pressas para Campinas e jogado na 

calçada de sua casa. A família internou-o imediatamente numa clínica particular, onde, segundo inquérito, morreu 

em consequência de um enfarto do miocárdio; o tenente, Ferreira de Almeida, conhecido como Piracaia, morreu 

no DOI-Codi mesmo. Seu corpo apareceu dependurado na grade de uma cela, no dia 8 de agosto. A altura da grade 

era menor do que a dele e, por isso, suas pernas estavam dobradas e os pés, no chão. A versão oficial foi a de que 

ele se suicidara, enforcando-se com o cinto macacão verde-oliva comum a todos os prisioneiros dos DOI-Codi 

espalhados pelo país. Piracaia não foi o primeiro nem seria o último a ser encontrado nas mesmas condições”. 

(DANTAS, 2012, p.141-142). Como observa o próprio Dantas, as mesmas circunstâncias que envolveram a morte 

do tenente Ferreira de Almeida se reproduziriam no caso Vladimir Herzog, dois meses depois, em outubro de 

1975, inclusive a cela onde apareceria o corpo do jornalista. O fato de o caso de Vladimir Herzog ter alcançado 

maior repercussão e servido como um forte elemento de pressão sobre o regime tem a ver, segundo a tese aqui 

defendida, com a maior capacidade dos jornalistas em mobilizar politicamente outros segmentos da sociedade civil 

em favor de seus interesses. 



262 

 

para as classes dominantes no país, pois ali também se definia o futuro da composição do poder 

que dominaria o país nos anos seguintes213. 

Assim, no final de novembro de 1973, ainda sob o governo Médici, seria preso no Rio 

de Janeiro o militante Caiuby Alves de Castro. Após ser preso, Caiuby entraria para a lista de 

vítimas do Estado, os desaparecidos políticos. Esse tipo de ação contra o PCB teria continuidade 

no ano seguinte.  

Na verdade, durante o ano de 1974 as duas organizações partidárias que até 1962 

formavam um só partido comunista, PCB e PCdoB, dividiram as atenções dos agentes dos 

aparelhos de repressão do Estado. No campo, na região do Araguaia, o PCdoB. Nas cidades, 

como São Paulo e Rio de Janeiro, o PCB214.  

  Logo após a posse de Geisel, David Capistrano da Costa, do Comitê Central do PCB, 

e José Roman foram presos e entrarem para a lista dos desaparecidos. O mesmo e trágico destino 

teriam Luís Inácio Maranhão Filho, membro do Comitê Central, João Massena Melo e Walter 

de Souza Ribeiro, do Comitê Estadual de São Paulo, presos em abril de 1974, em São Paulo. 

Tratavam-se de quadros dirigentes preparados, alguns com larga experiência e vivência no 

partido, como David Capistrano – que participou da tentativa de revolução contra o governo 

Vargas em 1935, da Guerra Civil Espanhola e da resistência francesa, durante a ocupação 

nazista, como combatente das Brigadas Internacionais – e João Massena, operário de origem, 

vereador pelo PCB no Distrito Federal em 1945 e eleito deputado estadual na Guanabara em 

1962 pelo Partido Social Trabalhista (PST). Eram dirigentes cujas trajetórias individuais 

expressavam as diversas formas de luta e sobrevivência desenvolvidas pelo PCB desde os anos 

30 e constituíam a memória viva do partido a ser transmitida para as novas gerações de 

militantes215. O genocídio político romperia esse elo entre passado e presente. 

                                                 
213 Deve-se lembrar que muitas das lideranças que irão disputar o poder político nos anos seguintes estão 

aparecendo no cenário nacional exatamente nos anos 70 e com atuação em São Paulo, caso daqueles que irão 

fundar o PSDB e o PT, como Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva.  
214 “Em 1974 foram assassinadas cerca de cinquenta pessoas, a maioria nas matas e nos cárceres militares do 

Araguaia. Nas cidades, o aparelho de repressão da ditadura exterminava o que sobrara da militância armada e 

avançava sobre o Partido Comunista. As 67 denúncias de tortura apresentadas nas auditorias deram ao ano um 

aspecto de trégua parecida com a do fim do governo Castello Branco (66 denúncias em 1966). (GASPARI, 2014, 

p. 20).  
215 Veja-se o relato de Werneck Vianna em que é feita menção a João Massena: “Tem outra coisa que está 

desfocada nesse meu relato: é que houve uma universidade implícita aí, o Partido Comunista. Cada reunião era 

uma tentativa séria de se buscar uma interpretação da situação. Nós não fazíamos isso de quando em quando, mas 

toda semana, às vezes duas, três vezes por semana, sempre submetidos à controvérsia, questionamento e 

verificação das circunstâncias que se afirmavam. Isso foi um aprendizado muito grande, embora tudo tivesse sido 

desenvolvido sem bibliografia aberta, mas com a que cada um trazia ou com a experiência de vida de cada um. 

Então tem coisas finas que não estão propriamente nos livros. Por exemplo, na experiência de um operário de 50 

anos que entrou no Partido Comunista aos 15, e que chegou a deputado estadual, como João Macena [sic] Melo, 

que morreu sob tortura. Tem coisas que você vai pegando, repositórios de experiências vivas e feitas não num 

terreno amador, mas num terreno duro de vida ou morte! (WERNECK VIANNA 2010, p. 356). 
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Ainda assim, o tom que predominou nos números da Voz Operária do segundo 

semestre de 1974 foi de um certo otimismo em relação às possibilidades de avanço da frente 

democrática patriótica e antifascista. No editorial “É hora de avançar”, de outubro de 1974, 

publicou-se uma análise do discurso de Ernesto Geisel de 29 de agosto que fora transmitido 

pela TV em cadeia nacional.  Trava-se, segundo o editor da Voz, de uma tentativa de intimidar 

a oposição ao regime militar.  Na verdade, o que o governo Geisel buscava era 

“constitucionalizar” o fascismo. O caminho para a ação deveria combinar a participação ativa 

das oposições para o aumento de suas vagas no Parlamento, as demandas da classe operária e 

as lutas antiimperialistas: 

 

As forças antifascistas têm ante si campo fértil, para crescerem na adesão de amplas 

massas do povo. A campanha eleitoral e as lutas salariais são os grandes leitos abertos 

à expansão de sua atividade. A eles se acrescenta agora a luta em defesa do monopólio 

estatal do petróleo, quando o imperialismo tenta tirar proveito da crise atual para 

romper mais esse dique oposto à sua dominação, na economia nacional (VOZ 

OPERÁRIA, out. 1974, p.1).  

 

A ideia era a de “capitalizar” as dificuldades encontradas pelo governo para sair do 

isolamento em que se encontrava. Nesse sentido, a vitória das oposições nas eleições era um 

aspecto da tática de acumulação de forças:  

 

Dentro da política de acumulação de força na luta contra o fascismo, as correntes 

democráticas devem participar ativamente da campanha eleitoral, como uma 

oportunidade magnífica para uma ampla ação de desmascaramento da política do 

regime e de sua essência, e para eleger parlamentares comprometidos com a causa 

democrática. Nenhum erro é mais grave, nesta hora, do que cruzar os braços diante da 

campanha eleitoral ou defender as posições de anular o voto ou votar em branco. Tais 

atitudes, objetivamente, somente servem ao regime fascista, que busca apresentar ao 

mundo uma prova de que é “legitimado” por eleições e que deseja levar avante a 

grande manobra da “legalização” do fascismo, segundo os planos da dupla Geisel 

Golbery (VOZ OPERÁRIA, out. 1974, p. 8).  

 

A política defendida pela direção do PCB desde o golpe de 1964 e que diferenciou o 

partido no campo da esquerda naquela conjuntura atingia seu resultado mais expressivo até 

aquele momento. As eleições legislativas de 1974 eram estratégicas para o governo militar 

legitimar a sua política de distensão “lenta, gradual e segura”. As eleições foram precedidas por 

uma relativa liberdade para o debate e o MDB teve maiores possibilidades do que nas eleições 

anteriores para apresentar suas propostas aos eleitores. Abertas as urnas, o partido obteve 50% 

dos votos para o Senado (37% para a Arena) e 37% para a Câmara (40% para a Arena). O MDB 

obteve vitórias significativas nas grandes cidades e nos estados mais desenvolvidos 

economicamente: “Conseguiu a maioria das assembleias legislativas de São Paulo, Rio Grande 
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do Sul, Rio de Janeiro, Acre e Amazonas. Fez 16 dos 22 senadores eleitos, e 165 dos 364 

deputados federais (na legislatura anterior, tinha apenas 87)” (NAPOLITANO, 2014, p. 246). 

Duas vitórias significativas naquele momento foram a de Orestes Quércia (MDB) para a vaga 

de senador por São Paulo e a reeleição para o cargo de deputado estadual em São Paulo, também 

pelo MDB, do representante político do PCB, Alberto Goldman. 

A composição das forças políticas no Congresso modificara-se sensivelmente, o que 

exigiria do governo Geisel maior capacidade de ação política do que repressiva. No plano 

especificamente político-institucional, o resultado das eleições de 1974 mostrava que o governo 

militar e seu representante político no Congresso, a Arena, não conseguiram converter o quase 

monopólio do poder político que dispunham em capacidade de persuasão e construção do 

consenso diante das demais forças políticas. 

Assim, se o PCdoB via sua estratégia de revolução a partir do campo ruir sob o brutal 

desfecho da guerrilha do Araguaia levado a cabo pelo major Curió216, os dirigentes do PCB 

empolgavam-se com os resultados nas urnas e o acerto de sua tática de luta pelas instituições. 

Os resultados expressivos da oposição nas urnas reverberaram nos editoriais da Voz Operária, 

com seus autores sinalizando a derrocada do regime. 

No editorial “Apertar o cerco”, escrito por Marco Antônio T. Coelho (COELHO, 

2000), afirmava-se que após os resultados das eleições de 15 de novembro a luta contra o 

fascismo entrava em fase de ascensão217. O regime fascista encontrava-se “sob o cerco de uma 

manifestação nacional de repúdio à sua dominação” (VOZ OPERÁRIA, out.1974, p.1). Fez-se 

uma leitura que identificava o resultado das eleições com a rejeição de massa ao regime militar, 

isto é, de “todas as classes e camadas sociais, exceção feita aos grupos monopolistas 

estrangeiros e nacionais e à oligarquia latifundista” (VOZ OPERÁRIA, out.1974, p.1). O 

próprio PCB, segundo essa interpretação, teria saído fortalecido e prestigiado das eleições, 

“porque nela se confirmou a justeza de nossa orientação e porque dela participamos” (VOZ 

                                                 
216 “Ao encerrar a guerrilha, em 1975, o major Curió, que comandou a 3ª campanha, permaneceu na região, com 

uma equipe de informantes. Ele impedia manifestações de simpatia aos guerrilheiros e chegou a proibir missa 

pelos mortos, acusando padres de subversivos. A fase macabra da guerrilha ocorreu entre o final de 1974 e janeiro 

de 1975. A ordem de não deixar sobreviventes vinha acompanhada de outra determinação – a de não deixar 

vestígios. Segundo Pedro Cabral, os corpos ainda possíveis de serem localizados foram levados para a Serra das 

Andorinhas e queimados juntamente com pneus” (CAMPOS FILHO, 2010, p.143) 
217 Conforme o depoimento do próprio autor do editorial: “Recordo bem a minha surpresa quando vi o noticiário 

da televisão naqueles dias. No primeiro momento cheguei a me assustar, depois resvalei para o desvario, redigindo 

um editorial para a Voz Operária, que ficou estridente inclusive pelo título – “Apertar o cerco” –, que bradava por 

aplicarmos novos golpes na ditadura. Embora mineiro, esqueci aquele velho conselho de minha terra, de que “não 

se deve cutucar a onça com vara curta”. Em outras palavras, as vitórias na política têm uma contrapartida: podem 

turvar o raciocínio, pois o inimigo ferido é mais perigoso. Uma das consequências imediatas foi tornar o PCB a 

“bola da vez”, como se diz no jogo de sinuca. Viramos o inimigo a que os órgãos de segurança da ditadura davam 

prioridade, quando antes centralizavam o fogo em outros agrupamentos de esquerda” (COELHO, 2000, p. 360).  
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OPERÁRIA, out.1974, p.3). Apesar do poder ditatorial e da máquina repressiva do regime 

permanecerem intactos, dois fatores eram considerados decisivos para caracterizar a nova 

conjuntura política pós-eleições de 1974: a) as eleições impuseram uma derrota moral ao 

governo; b) o MDB, desde que tivesse disposição para fazê-lo, passava a deter um número 

necessário de representantes para exercer o poder de veto ao governo em questões 

constitucionais – superior a um terço da bancada.  

Na verdade, o cerco fechou-se contra o próprio PCB, uma das possibilidades previstas 

no editorial “Apertar o cerco”, apesar de seu otimismo: “O mais provável, assim, é que os 

governantes fascistas tentem levar adiante seus planos de preservação do regime através de uma 

institucionalização do sistema de repressão ao povo e, particularmente, ao movimento operário 

(VOZ OPERÁRIA, out.1974, p.1).  

Diante do avanço das oposições nas eleições de 1974 e da necessidade de dar 

continuidade à política de desenvolvimento econômico industrial num contexto de crise 

internacional, o governo Geisel procurou manter seu poder de iniciativa na correlação de forças, 

o que implicou em novo assédio ao PCB. O anticomunismo voltaria à carga. O ano de 1975 

seria um dos mais dramáticos em toda a história do partido e o que ali ocorreu teve 

consequências duradouras. 

Em janeiro de 1975 os agentes dos aparelhos de coerção atingiram um dos pontos 

vitais de sua sustentação material e difusão ideológica: a gráfica do partido. O local da produção 

de jornais era um segredo muito bem guardado pelo partido. Havia uma gráfica principal, como 

aquela situada no Rio de Janeiro, mas também outras casas de militantes poderiam servir para 

tal finalidade. Como no caso do militante Carlos Roberto Lucas, cuja própria residência na Vila 

Matilde em São Paulo era utilizada como espaço para a produção da Voz Operária.218 

A busca pela gráfica do PCB por parte dos agentes de repressão do Estado era 

constante. No mesmo ano de 1972, no dia 26 de julho, era encaminhada pelo assessor técnico 

Carlos Couto Castello Branco ao diretor do Dops de São Paulo, Lucio Vieira, o exemplar nº89 

da Voz Operária, também referente a julho de 1972. O título do editorial daquele número era 

“Duas questões decisivas”. Neles se argumentava que o “milagre brasileiro” era sustentado pela 

intensificação da exploração da classe operária e a ausência de liberdades democráticas (VOZ 

                                                 
218Era o que relatava em 7 de março de 1972 o delegado de Polícia Adjunto, na cidade de São Paulo, Haroldo 

Pereira: “Entre o material apreendido consta dois mimeógrafos, uma máquina de escrever, papéis de impressão 

em branco, estencils datilografados e prontos para a confecção de panfletos, estêncil em branco, matéria para 

publicação, jornais de cunho subversivo denominado “VOZ OPERÁRIA” “FRENTE OPERÁRIA” livros 

subversivos e impressos sôbre a “Tortura no Brasil”. A respeito dos fatos informo V.S. que estou procedendo 

investigações, tendo CARLOS ROBERTO LUCAS quando interrogado, não fornecido qualquer elemento para 

identificação de seus companheiros de Partido” (DEOPS, 30C-1-22447). 



266 

 

OPERÁRIA, jul. de 1972, p.1). O exemplar que chegou às mãos do diretor do Dops foi marcado 

em vermelho com uma frase ao lado do editorial: “Onde é editado?” (DEOPS, 30C-1-22498). 

A resposta do diretor do Dops de 31 de julho de 1972 mencionava o desconhecimento sobre o 

local da edição e fazia uma análise sobre o conteúdo do editorial da Voz Operária como um 

exemplo dos métodos do PCB em promover a agitação da opinião pública contra o governo219. 

Apesar dos esforços da polícia política, seriam necessários ainda cerca de dois anos e 

meio até que enfim fosse localizada a principal gráfica da Voz Operária, em janeiro de 1975. 

Até essa última data, tiveram ainda que ler o provocativo artigo “Como levar mais longe nossa 

Voz”, de outubro de 1974 e assinado sob o pseudônimo de Artur José da Costa, provavelmente 

Hiran de Lima Pereira220: 

 

Neste VII Mês Nacional de Finanças estaremos lendo a centésima sexta edição de um 

jornal clandestino que há 9 anos e 8 meses – 116 meses consecutivos – chega às mãos 

dos comunistas brasileiros e, através destes, às de amigos e simpatisantes [sic] do 

socialismo, de democratas e patriotas de outras correntes e tendências políticas; que 

há 116 meses consecutivos chega às mãos de operários em seus locais de trabalho ou 

em seus lares, de camponeses, de intelectuais, de funcionários públicos, de 

trabalhadores das mais diversas categorias profissionais; que há 116 meses 

consecutivos entra em redações de jornais, escolas e universidades. E – por que não 

dizê-lo? – chega também, talvez não com a mesma regularidade aos órgãos de 

repressão política da ditadura, cujos “tiras”, beleguins e torturadores, fardados uns, à 

paisana outros, mas todos moralmente nus e sem mais qualquer vestígio de dignidade 

humana, babam de odio  e impotência ante o fracasso de todas as suas tentativas de 

fazer calar essa VOZ, a voz do Partido Comunista Brasileiro, a voz da classe operária 

e de todo o povo oprimido, espoliado, enganado e infelicitado pela ditadura fascista 

que se apoderou do poder em nossa pátria. Essa circulação ininterrupta de 116 meses 

representa 116 derrotas da ditadura na sua faina inglória de interrompê-la a cada nova 

edição que sai (VOZ OPERÁRIA, out. de 1974, p. 8). 

 

Esse número seria uma das últimas edições da Voz Operária produzidas no Brasil. A 

resposta da repressão não tardou. O relatório da 2ª Seção do Comando do II Exército de 29 de 

janeiro de 1975 informava que há quase um ano vinha realizando intensas investigações para 

descobrir onde estava a gráfica da Voz Operária, local que se mantinha à salvo dos órgãos de 

segurança desse o seu lançamento em fevereiro de 1965. Em resposta ao artigo “Como levar 

                                                 
219 “Essa fôlha é impressa em local desconhecido e todas as polícias políticas do País têm o máximo interêsse em 

descobrir a oficina grafica [sic] onde é impressa, inclusive esta Delegacia. Acrescenta-se que o “D.O.I.” está 

diligenciando no mesmo sentido, quer realisando [sic] investigações e interrogatorios daquêles [sic] que integram 

essa organização, tambem [sic] conhecida como “Partidão”, quer efetuando buscas severas para descobrir a 

referida oficina grafica [sic]. Referentemente aos topicos [sic] assinalados em vermelho, na primeira pagina do 

numero [sic] 89 do jornal VOZ OPERARIA, informamos que êsses metodos [sic] de critica aos átos [sic] 

governamentais sao proprios [sic] daquêles que têm interêsse em agitar continuamente opinião publíca [sic], e isto 

vem sendo feito ha varias dezenas de anos, isto é desde a fundação do P.C.B” (DEOPS, 30C-1-22499).  
220 Segundo o Dossiê Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, José Scipião e Arthur José da Costa foram 

alguns dos nomes utilizados por Hiran Pereira de Lima. 

In: http://www.desaparecidospoliticos.org.br/pessoa.php?id=292&m=3. Acesso em 30 jul.2014.  

http://www.desaparecidospoliticos.org.br/pessoa.php?id=292&m=3
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mais longe nossa Voz”, no relatório também era feita referência ao mesmo221. A gráfica foi 

localizada após a prisão de um militante do partido em 11 de janeiro de 1975 e que conhecia a 

localização da oficina, no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. “Numa casa 

situada no Caminho Anésia, localizaram e “estouraram” a gráfica do Partido Comunista 

Brasileiro, onde eram impressos para todo o Brasil, cerca de 6.000 exemplares do jornal “Voz 

Operária”” (DEOPS, 50Z-9-38987). A impressão dos exemplares da Voz Operária era realizada 

no subterrâneo da casa. Havia um alçapão no fundo de uma caixa-d’água que precisava ser 

esvaziada para que os produtores do jornal chegassem até a gráfica (GASPARI, 2014).   

No relatório também consta a informação de que na cidade de São Paulo, no bairro Casa 

Verde Alta, estava sendo preparada uma gráfica que para fins de experimentação imprimiu 

cerca de 2.000 exemplares da Voz Operária. “A idéia do PCB era que a Voz Operária passasse 

a ser mimeografada, a fim de facilitar o trabalho e ao mesmo tempo permitir rapidamente 

esvaziar o “aparelho”, em caso de necessidade” (DEOPS, 50Z-9-38985).  

Por meio da operação de cerco ao PCB foram presos no mês de janeiro de 1975 em 

São Paulo os integrantes do Comitê Central Elson Costa e Hiran de Lima Pereira. No Rio de 

Janeiro, Alberto Aleixo – irmão do vice-presidente de Costa e Silva, Pedro Aleixo – também 

foi preso. Elson Costa e Alberto Aleixo estavam entre os responsáveis pela gráfica do PCB 

(GASPARI, 2014). Alberto, Elson e Hiran morreram durante aquele ano em decorrência da 

violência a que foram submetidos pelos agentes da repressão. Após essas quedas, no dia 18 do 

mesmo mês, no Rio de Janeiro, seria a vez de Marco Antônio Tavares Coelho, dirigente 

fundamental para a sobrevida do partido na clandestinidade (TAVARES, 2000). Ele era o 

responsável pelo setor de finanças e de agitação e propaganda do partido. O PCB era 

desestruturado a partir de cima, pela prisão e assassinato de seus dirigentes. 

Mas também a partir de baixo. As prisões de integrantes das organizações de base não 

podem ser desprezadas, pois revelam como foram rompidos os vínculos do partido com os 

diversos segmentos de trabalhadores. Como foram os casos dos cobradores de ônibus da 

Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC) Francisco José Santana e Sebastião 

Amaro de Oliveira, mencionados no capítulo anterior. Eles foram acusados de terem participado 

                                                 
221 “Como dissiminador [sic] das idéias do Partido e o consequente elo com as massas, a “VOZ OPERÁRIA” 

cumpriu durante quase 10 anos (Fev 65 a Jan 75) as funções para as quais foi criada. Durante esse decênio, na 

mais absoluta clandestinidade, propiciada pelos longos anos de experiência do PCB, conseguiu manter todo o seu 

“Esquema” de impressão e distribuição a salvo dos órgãos de Segurança. Tanto isto é verdadeiro que no seu nº 

116, de Out/74, apresentou um artigo sob o título “COMO LEVAR MAIS LONGE NOSSA VOZ”, onde jactava-

se que “há precisamente 9 anos e 8 meses – 116 meses consecutivos, chegava às mãos dos comunistas brasileiros, 

representando 116 derrotas da ditadura na sua faina inglória de interrompê-la a cada nova edição que sai” (DEOPS, 

50Z-9-38987). 
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da distribuição da Voz Operária (DEOPS, 50Z-9-39000/38999). Ambos foram encaminhados 

ao DOPS/SP em 24 de janeiro de 1975.  

Em fevereiro, no Rio de Janeiro, os agentes dos aparelhos de coerção ainda prenderiam 

Jayme Amorim de Miranda, ex-secretário de organização política do PCB, e no mês de maio a 

Itair José Veloso, ex-dirigente sindical e membro do Comitê Central. O último número da Voz 

Operária publicado em 1975, no mês de abril de 1975, refletia o momento vivido pelos 

membros do partido. Dado o desmantelamento da principal gráfica do partido, a qualidade deste 

número foi inferior ao dos anteriores. Mas o conteúdo da Voz Operária também retratava a 

precariedade da situação do PCB. Na matéria “Salvar a vida dos patriotas presos” fazia-se a 

denúncia das torturas sofridas por Oswaldo Pacheco, preso desde fevereiro daquele ano, e do 

desaparecimento e provável assassinato de outros militantes: 

 

Outros democratas e revolucionários, sequestrados pela polícia de Geisel em janeiro, 

continuam até hoje “desaparecidos”. Entre eles estão Jaime Miranda, Elson Costa e 

Iran Pereira [sic]. [...] Na primeira relação de presos políticos “desaparecidos”, que 

foram sequestrados em princípios do ano passado, estão quatro membros do Comitê 

Central do nosso Partido: David Capistrano da Costa, João Massena Melo, Valter de 

Souza Ribeiro e Luiz Inácio Maranhão Filho. Tudo indica que, juntamente com mais 

de uma dezena de outros patriotas e democratas sequestrados naquela ocasião, eles 

foram fria e covardemente assassinados nas prisões e quartéis dos “órgãos de 

segurança” (VOZ OPERÁRIA, mai. 1975, p. 5). 

 

Depois desse número, o PCB conseguiria recolocar a Voz Operária em circulação 

apenas no ano seguinte, a partir do exterior. O ápice do processo de repressão do Estado ao 

PCB ocorreria entre setembro e outubro de 1975. Em discurso de 21 de setembro de 1975 aos 

seus companheiros de partido, em razão do encerramento da VI Convenção Nacional da Arena, 

Geisel, após alterar partes importantes do texto preparado pelo general Golbery, dava o seu 

recado a aliados e opositores: 

 

Quanto à luta anti-subversiva, com todas as suas tragédias, inegáveis são os resultados 

efetivamente alcançados, à custa de inauditos esforços, de uma ação tenaz e vigorosa 

e até mesmo de sacrifícios cruentos de elementos responsáveis pela segurança interna 

do país, ao longo dos últimos anos. 

O adversário, entretanto, embora neutralizado, não foi destruído. É continuamente 

realimentado, inclusive com meios vindos do exterior e com a utilização de insidiosa 

propaganda e, assim, continua em atividade, exigindo que se lhe anteponha 

persistente ação preventiva e mesmo repressiva, para manter-se o clima de ordem 

e trabalho indispensável ao nosso desenvolvimento (GEISEL, 1976, p.175, grifos 

RL)222.  

                                                 
222 A parte escrita por Golbery e substituída por Geisel pela passagem citada tinha outro conteúdo, pois anunciava 

o declínio das tensões: “A experiência adquirida, o acervo de informações e conhecimentos coligidos sobre 

métodos, táticas e técnicas da subversão, o indiscutível apoio da quase totalidade da população, tanto rural como 
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Para os opositores do regime, decifrar o que vinha nas entrelinhas de cada discurso ou 

notícia de jornal era uma questão de sobrevivência. Para um militante mais experiente que 

ouvisse ou lesse o discurso de Geisel, ficaria claro que o governo retomaria sua prática 

repressiva em relação a seus antagonistas, em especial os comunistas, os principais adversários 

após a derrota das organizações de luta armada. A discordância de Geisel em relação a algumas 

passagens do discurso escrito por Golbery não deve ser interpretada como mera divergência 

formal, pois indicava a tensão que se estabelecia no núcleo do governo à medida em que este 

buscava atuar no campo da política e dirigir a abertura. Havia um duplo movimento por parte 

do governo Geisel: por um lado, ampliar o espaço de negociação com as diversas forças 

políticas – até mesmo com setores da oposição, como o MDB – como meio de dirigir as 

mudanças políticas e econômicas que se queria implementar; por outro, utilizar-se de seu poder 

de coerção para a repressão aos comunistas e demais forças da esquerda.  

No entanto, esse duplo movimento não estava isento de tensões e contradições, à 

medida que havia interesses específicos identificados a apenas um desses campos. Como no 

caso dos setores que comandavam os aparelhos de repressão do Estado e resistiam a qualquer 

política de abertura. Conforme a observação de um dirigente comunista à época exilado em seu 

próprio país, o governo Geisel “subestimou o poderio, a influência e o grau de organização do 

sistema terrorista-repressivo (str), bem como de suas vinculações, vertical e horizontalmente, 

com os diversos setores econômico-sociais que sustentam o regime” (VARGAS NETTO, 

1976).  

O lado repressivo do Estado retomaria a ofensiva contra o PCB. Entre 29 e 30 de 

setembro de 1975, seriam presos José Montenegro de Lima, designado para a reestruturar a 

gráfica do PCB e Edwaldo Alves da Silva, dirigente do Comitê Estadual de São Paulo. Era o 

início de uma ação que incidiria especialmente sobre a base de jornalistas do PCB em São 

Paulo, culminando com o assassinato de Vladimir Herzog em 25 de outubro de 1975. Essa base 

que tinha cerca de 30 jornalistas223 já contava com militantes recém formados na USP e que 

participaram do processo de reorganização do PCB no movimento universitário. Os primeiros 

a serem presos pelos agentes da repressão foram Sérgio Gomes e o Walter Quadros em 5 de 

outubro no Rio de Janeiro, quando tentavam repassar dinheiro para João Guilherme Vargas 

                                                 
urbana, levam-me a predizer um futuro próximo de tensões decrescentes e maior tranquilidade social” (GASPARI, 

2014, p. 166).  
223 Essa informação é apresentada por Gaspari (2014, p. 170) em entrevista a João Guilherme Vargas Netto.  
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Netto, que lá se refugiara224. Na sequência, seriam presos vários jornalistas da base do partido, 

como Anthony de Christo, Paulo Markun, Marco Antônio Rocha, Frederico Pessoa da Silva, 

Rodolfo Konder, Ricardo Moraes Monteiro e George Duque Estrada (DANTAS, 2012).  

Assim, o regime buscava neutralizar a influência do PCB em todas as instituições nas 

quais o partido se fizesse presente por meio de seus militantes, ainda que sem serem nelas 

hegemônicos. Este foi o caso do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo e também da 

base do PCB na polícia militar de São Paulo, que resultou na desestruturação da célula do PCB 

que ali se formara. Mas havia um fenômeno novo no âmbito da política e da sociedade civil que 

começava a se manifestar naquele ano de 1975. Em maio deste ano Lula foi eleito presidente 

do sindicato dos Metalúrgicos de são Bernardo do Campo e Diadema. Também em maio o 

Movimento de Fortalecimento do Sindicato (MFS), sigla do movimento de oposição dos 

jornalistas à direção conservadora de seu sindicato vivia um momento importante: tomava posse 

a nova diretoria encabeçada por Audálio Dantas e que tinha entre seus integrantes militantes do 

PCB. Era a renovação do movimento sindical que começava a conquistar a direção de 

importantes sindicatos no país, especialmente em São Paulo.  

Aquele foi um aspecto muito significativo historicamente naquela conjuntura 

específica de crise da direção política do Estado. O controle do movimento sindical por meio 

da intervenção direta nas suas direções foi uma prática recorrente do Estado em momentos de 

maior repressão política e tentativa de controle sobre a classe operária, como já ocorrera durante 

o Estado Novo. Após o golpe de 1964, uma das preocupações do Estado foi a de garantir que 

no controle dos sindicatos estivessem dirigentes comprometidos ou sob controle do regime. O 

ano de 1975 representou uma virada nesse sentido e pode-se considerar que a transição política 

teve início ali, pois a direção política do Estado começava a perder o controle sobre uma das 

instituições mais importantes para a manutenção da ordem e que garantia o controle político 

                                                 
224 “Fiquei preso de 5 de outubro de 1975 até 6 de abril de 1976, foram seis meses. Há acasos que são folclóricos, 

mas que talvez ajudem a explicar o que ocorreu. Fomos presos eu e Waldir Quadros, que era presidente do Centro 

Acadêmico da Economia [USP] e presidente da juventude do MDB. Nós dois fomos ao Rio de Janeiro para levar 

dinheiro ao João Guilherme. Como fazíamos todo mês. Reuníamos aqui dinheiro com meus amigos da Folha, 

enfim, colocávamos isso num envelope e íamos para o Rio de Janeiro de ônibus. Tínhamos combinado com o João 

que mensalmente ele deveria se dirigir à Igreja do Largo do Machado e assistir à Missa das 8 no sábado e domingo. 

Primeiro sábado e primeiro domingo de cada mês. Eu apareceria lá no sábado ou domingo, veria onde ele estava, 

sentaria perto, fingiria que rezava, deixaria o envelope com dinheiro e viria embora para São Paulo. [...] Havíamos 

adotado, por sugestão do João Guilherme, uma estratégia de eletrificação das cercas, ou seja, de não fazer contato 

nenhum com qualquer outro setor do Partido para poder tocar a vida normalmente. Mas já estávamos sendo 

seguidos e filmados com aquelas maquininhas Super-8 que existiam e correspondiam mais ou menos às máquinas 

digitais de hoje. [...] Quando chegamos no Rio de Janeiro, não percebemos que estávamos sendo seguidos e antes 

de encontrarmos João Guilherme passamos por um boteco, mandaram parar o táxi, jogamos nossos documentos 

fora, tentamos fugir, mas fomos presos” (SILVA, 2012). 
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sobre diversos segmentos de trabalhadores, algo necessário ao modo de expansão capitalista no 

Brasil.  

Em relação a esse aspecto deve-se notar uma diferença entre sindicato e partido 

político na perspectiva do Estado brasileiro e que era uma constante desde o período do Estado 

Novo. Os partidos políticos ligados à esquerda e à classe operária eram eliminados ou colocados 

para fora das instituições políticas, como é o caso do próprio PCB, de vida ilegal na maior parte 

de sua história no século XX. Nesse caso, a atitude do Estado era a de criar partidos políticos a 

ele identificados ou que cumprissem formalmente o papel de representação da oposição ou da 

classe operária, como o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), criado por Getúlio Vargas em 

1945 ou o MDB, constituído em 1966. Um partido político identificado à classe operária e 

principalmente vinculado ao movimento comunista era algo inconcebível para os que dirigiam 

o Estado brasileiro, especialmente nos momentos de ditadura política aberta. Era diferente a 

relação do Estado com os sindicatos, posto que estes eram um elemento constitutivo da relação 

corporativa estabelecida entre o poder político e as classes sociais. O Estado poderia intervir 

nos sindicatos e impedir a sua livre atuação política, mas não os suprimiriam da ordem social. 

Os sindicatos eram, portanto, instituições chave no desenvolvimento da luta de classes no país. 

Por não necessariamente ter de expressar uma determinada ideologia política, o sindicato 

poderia aparentar um caráter “desideologizado” que se bem utilizado por setores de oposição 

poderiam permitir às lideranças sindicais ligadas à oposição inserirem demandas mais 

avançadas que aquelas propostas pelo Estado dentro da legalidade.  

Durante o regime militar a oposição identificada ao marxismo e à classe operária 

encontrou basicamente três tipos de organização pelas quais atuar politicamente: a organização 

de luta armada, partido político e sindicato. De 1964 a 1975 a oposição foi liderada ou pela 

organização de luta armada ou por partido político. As primeiras entraram em declínio 

definitivo a partir de 1972, já o PCB, apesar das baixas, inconstâncias, vinha reassumindo a 

condição de principal organização política ligada aos trabalhadores, possibilidade que ainda se 

colocava no ano de 1975. No entanto, com a forte repressão exercida sobre o PCB e ao próprio 

PCdoB, foi o movimento sindical que assumiu o protagonismo na luta pelas demandas mais 

avançadas dos trabalhadores e dos intelectuais a partir de 1975. Foi o movimento sindical que, 

por meio de seus segmentos mais avançados, obteve maior êxito em levar a crise da articulação 

entre Estado e capital que dominava o país – como na atuação do sindicato dos Jornalistas em 

1975 e na do sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo nas greves de 1978 a 1980. Essa é 

uma diferença, portanto, significativa em relação ao MDB. Este, por mais que exercesse um 

papel importante na luta pela democracia política, tinha limites, pois também representava 
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segmentos importantes da classe dominante, e não tinha vínculos orgânicos com a classe 

trabalhadora.  

É importante observar que o protagonismo dos sindicatos na oposição à ditadura civil-

militar ocorreu entre 1976 e 1980. Mas a oposição pela via sindical também mostrou seus 

limites, como a atuação isolada conforme as categorias profissionais225 o que mostrava que os 

limites estabelecidos pelo corporativismo ainda se faziam presentes.  

Assim, num primeiro momento foi o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo 

que liderou o principal ato público de oposição à ditadura civil-militar desde a Passeata dos 

Cem Mil no ano de 1968, missa em memória de Vladimir Herzog celebrada na Catedral da Sé 

em São Paulo no dia 31 de outubro de 1975. Havia relação do PCB com o sindicato por meio 

de seus militantes que nele atuavam em prol de sua renovação, mas em necessariamente dirigi-

lo ou subordiná-lo diretamente às diretrizes políticas do partido. De acordo com Audálio 

Dantas:  

 

O início de 1975 marca também a consolidação do Movimento de Fortalecimento do 

Sindicato (MFS), que começa o processo de montagem da chapa que participaria das 

eleições para a renovação da diretoria do Sindicato dos Jornalistas, marcada para 

março. 

Àquela altura, os órgãos de segurança já acumulavam informes sobre o movimento 

de oposição dos jornalistas, apontado como uma bem urdida articulação comunista. 

Num desses informes, a sigla MFS foi vinculada ao Movimento das Forças Armadas 

(MFA), que em abril do ano anterior derrubara a ditadura salazarista em Portugal. 

Os informes, além de mal redigidos, revelava a ligeireza com que os agentes se 

livravam do trabalho de investigação. Havia militantes e simpatizantes do PCB no 

movimento que, por sua amplitude, não oferecia oportunidade para tentativas de 

hegemonia de nenhuma organização política. O PCB participava do MFS, mas sem 

pretender dar as cartas. Marco Antônio Rocha, um dos comunistas “de carteirinha” do 

movimento, diria, anos depois: “Nas reuniões do Partidão a orientação era não tomar 

conta da chapa.” [Luís] Weis, o único a entrar na chapa, completa: “A ideia não era 

transformar o sindicato num braço do partido, mas trazê-lo para a trincheira da 

democratização” (DANTAS, 2012, p. 109).  

 

Ainda que o PCB não fosse fisicamente hegemônico no Sindicato dos Jornalistas e 

tenha sido prejudicado pela prisão de vários de seus quadros de jornalistas no mês de outubro, 

isso não significa que não houvesse coincidência entre o modo de conduzir a oposição à 

ditadura civil-militar proposta pelo PCB e o que foi realizado pela direção do Sindicato dos 

                                                 
225 Segundo Audálio Dantas (2012, p. 262): “A esperança de que sindicatos operários entrassem na corrente de 

protestos logo se desfez. Nem mesmo o dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde despontava a liderança 

de Luiz Inácio Lula da Silva, que pouco mais de dois anos depois lideraria o ressurgimento do movimento sindical 

operário no país, veio qualquer manifestação de solidariedade. (Dos metalúrgicos não partiriam também três meses 

depois, manifestações de protesto pelo assassinato do operário Manoel fiel Filho.) Elas vinham principalmente de 

setores da classe média, com os estudantes à frente. Além das entidades representativas dos alunos da Usp, que 

haviam deflagrado a grande greve de protesto contra o assassinato de Vlado, dezenas de outras, em São Paulo e 

em outros estados, clamaram contra o crime e expressaram o seu apoio ao Sindicato”.  
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Jornalistas, em especial após o assassinato de Vladimir Herzog no DOI-Codi do II Exército. 

Um dado que explica isso é a convergência entre uma determinada linha de renovação do PCB 

em São Paulo a partir do movimento universitário e o perfil próprio ao sindicato dos jornalistas. 

Como já assinalado, a renovação do PCB em São Paulo, cujo caso exemplar, foi o que ocorreu 

na USP foi marcada pela atuação e formação de novos intelectuais, os quais desenvolveram-se 

politicamente em oposição à esquerda armada e de acordo com práticas que os capacitariam a 

dirigirem num contexto de democracia política. Eram esses jovens intelectuais que passavam a 

compor o novo perfil de jornalistas de meados dos anos de 1970. Também deve-se observar 

que o Sindicato dos Jornalistas representava um segmento importante dos intelectuais. Nesse 

sentido, seria um sindicato dos intelectuais – ainda que restrito a um setor específico dos 

intelectuais. Havia, portanto, uma identidade entre a linha de renovação do PCB em São Paulo 

dirigida entre 1972 e 1975 por Emilio Bonfante Demaria e João Guilherme Vargas Netto e o 

perfil dos jornalistas que buscavam conferir ao seu sindicato protagonismo na luta pela 

democracia. Pode-se considerar que a ação do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo 

a partir de 1975 representava a realização da política do PCB ainda que sem a sua intervenção 

direta na direção do sindicato. Era, portanto, a política do PCB que se ampliava no âmbito da 

sociedade civil226.  

Havia uma diferença importante entre os militantes do PCB atingidos pela ditadura em 

outubro de 1975, em especial os jornalistas, e os militantes das organizações da luta armada. 

Estes atuaram em condições de clandestinidade quase absoluta, tendo de assumir uma outra 

identidade social e “desaparecer” da vida pública. Nesse caso, era mais fácil para o Estado 

ocultar a condição desses combatentes quando conseguia aprisiona-los – assim, dependeriam 

da mobilização daqueles que ao constatarem sua prisão conseguissem denunciar à opinião 

pública o risco que este corria. O mesmo se passava com os dirigentes do PCB mais visados 

pela repressão. No entanto, boa parte dos militantes do PCB que foram presos durante o mês 

de outubro, exerciam com certa normalidade suas atividades profissionais, como Vladimir 

Herzog, que atuava na TV Cultura e na revista Visão227.  

                                                 
226 Ainda que tenham um caráter anedótico, certos casos ilustram identidades que se manifestam por práticas. O 

diretor do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, Audálio Dantas, não era filiado ao PCB, mas era a ele 

identificado por suas posições. O episódio a seguir narrado por Audálio Dantas ocorreu entre o anúncio da morte 

de Vladimir Herzog e a celebração do culto ecumênico em sua memória: “Em meio à confusão, um rapaz me 

exigiu um atestado ideológico: – Você é do Partidão, não é? – Não, não sou. Por quê? – Porque você está nessa 

linha de afinação. O rapaz insistiu: - Se você não é do Partidão, qual é a sua? – Não pertenço a nenhuma 

organização. – Ah, então você não passa de um liberal de merda!” (DANTAS, 2012, p.269).  
227 “No segundo semestre de 1974, com a demissão de Fernando Jordão da direção do Departamento de Jornalismo, 

veio a certeza de que não havia espaço para a notícia na TV Cultura [...] Apesar de tudo, Vlado Herzog, que, 

atendendo a apelos da equipe, permanecera à frente do programa após a demissão de Fernando Jordão, tentava 

resistir. Seu campo de resistência era o jornalismo. Resistia em duas frentes: a TV Cultura e a revista Visão onde 
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A ação dos aparelhos de coerção contra esse setor específico dos intelectuais provocou 

a reação de um segmento com capacidade de mobilização e publicização do que sofria diante 

da arbitrariedade do Estado. Eram intelectuais ligados à indústria cultural, um setor da 

economia que se expandiu e aliou-se à ditadura civil-militar, mas cujo apoio ao governo não 

era consensual àquele momento, mesmo entre os que apoiaram o golpe de 1964 – seus interesses 

econômicos específicos não suportariam por tanto tempo o uso de mecanismos de censura por 

parte do Estado e exercidos pelo ministro da Justiça  Armando Falcão228.  A repressão ao PCB 

por parte do Estado deparou-se naquele momento com uma trincheira de resistência que 

transcendia os limites estritos da organização partidária e abrangia instituições como o sindicato 

e a Igreja católica. Já havia, desde a implementação do AI-5 em 1968, um acúmulo de as ações 

de resistência cotidiana ao fascismo em processo por meio de denúncias dos crimes de tortura, 

atos de solidariedade aos presos políticos e suas famílias, por diferentes organizações políticas 

e culturais.  

A oposição à ditadura civil-militar ganhava densidade e assumia expressão 

institucional pela ação de intelectuais ligados aos sindicatos e também à Igreja católica. Isso 

exigiria da direção política do Estado maior capacidade de atuação política e poder de 

negociação. A coerção estatal perdia sua função na reprodução da ordem. A inabilidade 

demonstrada pelo Estado e os dirigentes de seus aparelhos de repressão no caso Vladimir 

Herzog – tortura seguida de morte e tentativa de responsabilizar o próprio Herzog pela 

atrocidade cometida229 – expunha as entranhas da reprodução do poder em seu irracionalismo 

                                                 
a censura, como acontecia em outros veículos da mídia impressa, era mais branda. A ampla matéria sobre a questão 

cultural que publicara em março na revista era um exemplo de que, através do jornalismo, era possível resistir ao 

obscurantismo. Na revista Visão funcionava uma base do PCB, que tentava avançar na esteira da prometida 

abertura política” (DANTAS, 2012, p. 88-89). Foi acompanhando as reuniões dos militantes da base do PCB na 

revista Visão, que Vladimir Herzog decidiu filiar-se ao partido.  
228 Numa visão sobre a imprensa escrita, Dantas (2012, p. 323-324) atribui a mudança na posição dos proprietários 

dos jornais ao risco de perda de credibilidade: “A maioria [dos grandes jornais] havia apoiado o golpe de 1964 e 

convivera bem com o regime. Engoliram a censura até perceber que a mercadoria que entregavam aos leitores – a 

informação – começava a correr perigo de não ser aceita, por falta de credibilidade. A ditadura já não conseguia 

manter guardados e seus armários os cadáveres de suas vítimas. Depois do assassinato de Herzog já não era 

possível limitar a notícia da morte de presos políticos aos termos dos comunicados oficiais. As versões de suicídio 

ou de morte em “confrontos” com as forças de segurança já não eram aceitas sem discussão”. Além da legitimidade 

de sua mercadoria, há outros fatores que movem a burguesia e os acionistas que dirigem a imprensa, como a 

possibilidade de constituírem-se em partido político e fazer livremente a defesa de seus interesses em editoriais e 

coberturas jornalísticas apresentadas como “isentas”.  
229 Vladimir Herzog era um dos alvos da operação de cerco aos jornalistas do PCB capitaneada pelo general 

Ednardo d’Ávila Mello, comandante do II Exército. No dia 24 de outubro foram presos Rodolfo Konder e George 

Duque Estrada. Os jornalistas Marco Antônio Rocha, Marcelo Bairão e Fernando Morais fugiram da repressão. 

Vladimir Herzog escolheu comparecer ao DOI-CODI no dia 25 de outubro, onde seria assassinado pelos agentes 

da repressão. A versão forjada pelo Estado foi a de que Herzog se suicidara por enforcamento. A foto apresentada 

como suposta prova do suicídio – Herzog de joelhos com uma corda no pescoço – expunha o lado ao mesmo tempo 

brutal e patético dos que comandavam a repressão (DANTAS, 2012).  
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e barbárie. A violência como linguagem e exercício do poder não se adequava mais ao novo 

patamar da luta de classes no capitalismo brasileiro. A repressão à oposição como solução para 

crises internas ao governo, como a que opunha o governo Geisel à direita radical dos aparelhos 

de repressão, também deixaria de ser a melhor saída para a direção política do Estado.  

A resposta à morte de Herzog e às prisões dos jornalistas foi um dos momentos em 

que uma frente ampla de oposição à ditadura civil-militar ganhou corpo. Foi articulada 

basicamente pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e pela ala progressista da Igreja 

Católica, representada por Dom Paulo Evaristo Arns, e contou com o apoio de sindicatos, como 

o Sindicato dos Artistas, presidido pelo ator Juca de Oliveira, do movimento estudantil, de 

parlamentares que se opunham ao regime e de militantes de organizações políticas como o PCB.  

A forma encontrada para protestar foi a celebração de um culto ecumênico em memória de 

Vladimir Herzog.  

O culto ecumênico foi celebrado em 31 de outubro de 1975 por Dom Paulo Evaristo 

Arns, pelo rabino Henry Sobel e pelo pastor presbiteriano Jaime Wright na Catedral da Sé, no 

centro de São Paulo. Apesar das barreiras, obstáculos e intimidações por parte dos agentes da 

repressão, o número de pessoas que compareceram à Catedral foi além de seu espaço interno e 

tomou as ruas e a praça ao seu redor – alguns mencionam a presença de cerca de oito mil pessoas 

presentes (DANTAS, 2012). Era um movimento de reapropriação do espaço público pela 

sociedade civil que culminaria, anos depois, nas manifestações pelas Diretas Já, no ano de 

1984.  

Aquele ato foi bem sucedido em produzir uma manifestação pacífica e de massa e sem 

dar margem à coerção do Estado. No modo pelo qual foi realizado, o culto ecumênico, 

simbolizava, pela unidade das religiões ali presentes, a unidade das oposições contra a ditadura. 

Era a voz da unidade. A prática de resistência à ditadura civil-militar exercida pelo PCB desde 

o golpe de 1964 encontrava naquele ato a permanência de sua política, ainda que sem sua 

presença como organização dirigente. A estrutura partidária estava desmantelada, derrotada, 

mas sua política permanecia. Incorporada por outros atores, essa política disseminava-se pela 

prática de outras instituições. Esse fato foi lido por dirigente do PCB como a manifestação de 

um país “grávido” de comunismo. Numa carta datada de 14 de junho de 1976 e endereçada à 

direção do Comitê Central no exílio, Vargas Netto transmitia sua visão sobre a derrota e a 

vitória da “Empresa” (o PCB):  

 

Organizacionalmente a Empresa está derrotada. Isto não quer dizer que tenha se 

derrotado nossa política (os próprios movimentos de solidariedade, de repúdio à 
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repressão, de continuidade das lutas reivindicatórias e de unidade são prova disto) ou 

abolido nossa influência. Um exemplo frisante foi acontecido em SP em outubro e 

nos meses seguintes onde apesar de toda a direção e os principais membros estarem 

presos, o conjunto das forças de oposição (sindicatos, Igreja, movimentos, correntes 

etc) mesmo sem a presença física da Empresa, aplicou em linhas gerais nossa política, 

seguiu o rumo que teria seguido se estivéssemos à sua frente e obteve mesmo vitórias 

espetaculares. Neste caso a aplicação prévia correta de nossa política tinha sido um 

fator de educação, de vinculação com as massas e de sua unidade. Como resultado da 

avalanche anticom[nista]. e da repressão (até mesmo as provocações baseadas em 

faux pas daí de fora e as proibições de outros pas de balé), o Brasil, paradoxalmente, 

está infeccionado de com[unismo]. O supermundano cronista Carlinhos de Oliveira o 

confessa sensível e pateticamente (5/4/76): “Acontece que o Brasil está parado numa 

idéia fixa, segundo a qual os com[unistas]. não apenas foram eliminados como 

permanecem. É um perigo psicológico; todo mundo tem um com[unista]. dentro de 

si.” Além do mais, hoje em dia, o socialismo é tão penetrante que alimenta as massas 

até mesmo sem a organização. Sem falar em Angola que deu um banho frio nas 

“chinoiseries”, no Brasil hodierno “vive-se” mais a eleição italiana e as possibilidades 

do pci [partido comunista italiano] do que a própria eleição de novembro e as 

dificuldades do MDB. Berlinguer é, aqui, capa de revista e artigo diário. (VARGAS 

NETTO, 1976). 

 

A maneira como foi conduzida a operação de cerco ao PCB entre setembro e outubro 

de 1975 provocou um desgaste político do governo e de sua ala direita, representada pelo 

ministro Sylvio Frota e o comandante do II Exército Ednardo D’Ávila Mello. A oposição à 

ditadura conseguiu, a partir da morte de Herzog, dar uma resposta política ao Estado sem 

necessariamente transgredir a ordem estabelecida e constranger o próprio governo Geisel. A 

partir dali tinha início uma nova fase da luta pela democracia no país. A correlação de forças 

começava a se alterar.  

Um dado importante e que revela um erro de cálculo dos agentes da repressão ao 

atacarem a base dos jornalistas do PCB foi o assassinato, em janeiro de 1976, do operário e 

militante do PCB Manoel Fiel Filho. A acusação principal contra Fiel Filho era por ele distribuir 

o jornal Voz Operária. No entanto, não houve a mesma amplitude de mobilizações e protestos 

por seu assassinato se comparada a que ocorreu em torno do culto ecumênico em memória de 

Herzog. Duas razões explicam isso: o esfacelamento do PCB, cuja direção encontrava-se no 

exílio; a desconexão do movimento sindical. O único protesto pelo assassinato de Fiel Filho 

veio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, liderado por Joaquim dos Santos Andrade, o 

Joaquinzão:  

 

Do Sindicato a que o operário pertencia, o dos Metalúrgicos de São Paulo, que reunia 

o maior número de trabalhadores (cerca de 200 mil no estado), partiu uma mensagem 

endereçada ao ministro do Exército, reclamando uma punição aos responsáveis pela 

morte de Fiel. Assinada pelo presidente do sindicato, Joaquim dos Santos Andrade, o 

Joaquinzão, a mensagem não foi além da mesa em que Sylvio Frota se reuniu com os 

generais do Alto-Comando para discutir a demissão de Ednardo. Frota esperava, 

certamente, que em torno da mesa fosse declarada uma rebelião contra a decisão 
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presidencial. Não foi. A maioria dos generais não embarcou no golpe [...] Não houve 

punição nem outras manifestações de protesto. Esperava-se que um protesto mais 

vigoroso partisse dos metalúrgicos do ABC, em nome de um novo sindicalismo. Mas 

não se foi além do telegrama de Joaquinzão, considerado um pelego desprezível pelos 

novos sindicalistas (DANTAS, 2012, p. 358).  

 

Além das diferenças entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e o de São 

Paulo, que se acentuaria nos anos seguintes, esse episódio mostrava o distanciamento que agora 

havia entre o PCB e o movimento operário. Se o afastamento em relação aos metalúrgicos do 

ABC já vinda desde pelo menos o ano de 1972, agora era o trabalho de reorganização do PCB 

junto à classe operária de São Paulo que se desfazia. Por que a articulação em torno do ato 

ecumênico na Catedral da Sé não se reproduziu após a morte de Manoel Fiel Filho? Por um 

lado, o governo Geisel atuou no sentido de impedir que o mesmo acontecimento se repetisse e 

favorecesse a mobilização de massas contra o regime. Mas, por outro lado mostrava que a 

articulação entre intelectuais e movimento operário tentada pelo PCB fora rompida. Ao menos 

se for levada em consideração aqueles intelectuais que de modo direto ou indireto ligavam-se 

à política cultural do PCB. O setor mais avançado da classe operária, localizado em sua maioria 

no ABC paulista, seguiria outro caminho.  

A partir de 1976 tinha início um novo período na história do PCB. Seus principais 

dirigentes buscariam rearticular o partido no exterior, afastados do cotidiano da luta de classes 

no país e pouco a pouco seriam absorvidos por uma cruenta luta interna. A nova versão da Voz 

Operária produzida entre a Itália e a França refletiria esse aspecto. No Brasil, em São Paulo 

especificamente, um encontro em frente ao Mapin conduzido por David Capistrano da Costa 

Filho daria início à tentativa, uma vez mais, de reorganização reconstrução do PCB no estado 

e no país. Esse seria a continuidade com a linha desenvolvida entre 1970 e 1975, cujos 

principais momentos foram o movimento universitário centrado na Usp, a realização do 

CONPAT e da Carta de São Paulo. O PLACCONPE não seria reivindicado como inspiração 

para o restabelecimento dos laços com a classe operária. A linha política liderada por David 

Capistrano Filho se caracterizaria pela articulação entre intelectuais e classe operária na 

constituição de uma frente democrática que impedisse a transição expressasse um novo pacto 

das classes dominantes pelo alto. 

Na absoluta clandestinidade no Rio de Janeiro, situação que por si só já revela a 

debilidade em que se encontrava o partido, Vargas Netto descrevia, em julho de 1976, aos 

representantes do Comitê Central no exterior o quadro da situação em que se encontrava o 

partido: 
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Não tenho, como sabem, possibilidades de acesso à informações diretas, mas, da 

leitura de jornais e de minhas análises, transmito-lhes o seguinte quadro: hoje em dia 

a Empresa existe ou na cadeia ou dispersa, desvinculada das massas e das entidades, 

desorganizada e desorientada. O quadro deve ser o mesmo em todo o País. Nos 

principais Estados a repressão atingiu as direções e os quadros mais experientes ou os 

impossibilitou de agir. Não estou tratando do enfoque político (solidariedade aos 

presos, manifestações de repúdio etc), mas sim do problema eminentemente 

organizacional (VARGAS NETTO, 1976).  

 

A tarefa, portanto, era a de recompor não apenas a estrutura do partido, mas toda a rede 

de relações e vínculos com intelectuais, sindicatos e classes sociais. Essa situação levou este 

dirigente a imaginar que a reorganização do PCB se faria a partir do exterior230. Apesar de 

parecer bastante plausível à época para muitos militantes e dirigentes do partido, essa aposta 

acabou por afastar ainda mais o partido dos novos movimentos que contribuiriam para 

aprofundar a crise da ditadura civil-militar.   

  

                                                 
230 “Acredito que face à realidade política e partidária atual, somente a reconstrução da Empresa a partir do exterior 

pode resolver o dilema de se liquidar ou se isolar. Raciocino com o exterior como uma espécie de “base” ou 

santuário, onde poderemos, antes de mais nada, reagrupar forças, discutir e analisar autocriticamente a situação, 

pesquisar novos meios de atuação e métodos e fundar de maneira decente nossa política. Não acredito que baste 

manter o atual nível de vida partidária no exterior: ele deve ser elevado e mesmo sofrer mudanças qualitativas. 

Durante um período que me parece longo, o eixo organizacional da Empresa passará para o exterior; a existência 

física da organização assim o exige. Posteriormente, os vínculos com as massas, entidades, tendências, correntes 

e personalidades políticas serão restabelecidos; a Empresa será reconstruída de fora para dentro. [...] Hoje, o 

desafio histórico de nosso movimento é se reconstruir no Brasil, nas grandes empresas, fazendas, escolas, enraizar-

se nos movimentos etc. Mas precisamos de uma base organizacional que nos favoreça e o permita. Aí o papel do 

exterior! Dizendo claramente: não mais o exterior como embaixada de algo que existe aqui (ou que não existe, no 

caso), mas o exterior como prefiguração, ensaio, preformação, antecipação, semente do que construiremos” 

(VARGAS NETTO, 1976).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O que se procurou descrever no presente trabalho foram alguns dos momentos em que o 

PCB travou sua luta contra o Estado e as classes dominantes no país com a perspectiva de, 

pouco a pouco, modificar a base de classe do Estado –o que se refletia, do ponto de vista teórico, 

na análise dos intelectuais do PCB sobre a possibilidade do capitalismo de Estado como um 

meio de transição ao socialismo. Nesse processo, o partido passou por uma série de conflitos e 

contradições internas, perda de dirigentes e militantes históricos e fundamentalmente dos 

vínculos com a classe que buscava representar. Esse era um aspecto fundamental para a 

manutenção da perspectiva de revolução socialista, ainda que em um largo ciclo histórico. No 

entanto, isso impediu o partido de imprimir sua marca e deixar seu legado na transição, ainda 

incompleta, para a democracia no Brasil.  

Aspectos significativos nesse sentido foram os momentos de renovação do partido como 

tentativa de manter-se influente na correlação de forças no país. Por meio da articulação entre 

intelectuais e classe operária, o PCB conseguiu participar do processo de constituição e 

formação da classe operária na sua luta para emancipar-se das formas regressivas de exploração 

próprias ao capitalismo brasileiro, com métodos de exploração da força de trabalho que 

assemelhavam-se mais aos padrões de mais-valia absoluta do que de mais-valia relativa, 

sustentados por uma ideologia conservadora que atribuíam aos próprios operários a 

responsabilidade pelos problemas que lhes ocorriam no cotidiano do trabalho.  

Esses foram os casos das experiências do PCB entre 1970 e 1975 no estado de São Paulo, 

momento em que, de acordo com a tese aqui sustentada, o partido retomou a condição de 

principal organização política de oposição ao bloco histórico que sustentava o capitalismo 

brasileiro. A referência foram as experiências do PLACCONPE, do CONPAT e da Carta de 

São Paulo, ainda que respondessem a propostas políticas diferentes entre si. No caso do 

PLACCONPE centrada no próprio papel da classe operária, com o partido ali buscando 

constituir os novos intelectuais orgânicos da classe, ainda que não tenham logrado êxito em seu 

intento. No caso da renovação expressa pela Carta de São Paulo o protagonismo caberia aos 

intelectuais, responsáveis pela formação da classe, mas de um modo mais avançado do que 

aquele dos manuais do PCB.  

Essas divergências das linhas de ação buscadas foram a expressão de um momento em 

que o partido não conseguiu, pelas circunstâncias da clandestinidade, exercer um comando 
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unificado sobre os militantes. O centralismo democrático, nesse caso, pendeu mais para o 

democrático do que para o centralismo, o que contribuiu para o enriquecimento interno do 

partido.  

Qual teria o significado histórico das derrotas do PCB entre 1972 e 1976, do 

desmantelamento de sua base na Volkswagen à desestruturação quase completa do partido em 

São Paulo após a ação dos aparelhos de coerção do Estado? Algumas constatações feitas poucos 

anos após aqueles acontecimentos ajudam a responder a esta indagação.  

Em janeiro de 1982, em texto sobre as teses pela legalidade do PCB231, David 

Capistrano Filho, líder da reorganização do PCB em São Paulo a partir de 1976, avaliou do 

seguinte modo a situação do partido naquela conjuntura: 

 

A atual crise do PCB é gravíssima, pois se trata da primeira vez em que confluem um 

período de reanimação do movimento de massas, de abertura democrática (com todas 

as limitações conhecidas), com grave crise orgânica e perigosíssimo descolamento do 

movimento de massas, e em particular do movimento operário. O risco máximo 

consiste em, não se resolvendo essa crise no sentido positivo, de renovação do Partido, 

assistirmos à sua transformação em seita, isolada política e socialmente, posta num 

gueto. Contra isso é que devemos lutar, com todas as nossas forças (CAPISTRANO 

FILHO, 1982). 

 

Essa passagem mostra o dilema em que se encontrava o PCB no contexto da abertura 

política conduzida pelo governo militar, pois ao mesmo tempo em que se abriam novas 

perspectivas para a ação política com a abertura do regime, o partido encontrava dificuldades 

para renovar sua base social. Tratava-se de fato de uma crise orgânica, conforme a análise de 

David Capistrano, desdobramento de um processo histórico de dissociação do PCB em relação 

à classe social da qual se originou e que buscou representar232. No importante trabalho que 

realizou sobre o tema, a pesquisadora Milce Moura atribuiu o referido processo de dissociação 

à opção política do partido pelo caminho democrático, o que restringiu sua ação à esfera 

político-institucional233.  

                                                 
231 Tratava-se das “Teses para um debate nacional de comunistas pela legalidade do PCB”, de autoria do Coletivo 

Nacional de Dirigentes Comunistas e publicadas na Voz da Unidade em maio de 1981. 
232 Conforme a concepção gramsciana de crise orgânica: “Em um certo ponto de sua vida histórica, os grupos 

sociais se separam de seus partidos tradicionais, isto é, os partidos tradicionais naquela dada forma organizativa, 

com aqueles determinados homens que os constituem, representam e dirigem, não são mais reconhecidos como 

sua expressão por sua classe ou fração de classe” (GRAMSCI, 2002, p.60). 
233 “A hipótese na qual nos baseamos é a de que a ênfase na questão democrática conduziria o PCB a um 

desnorteamento de sua perspectiva de classe. O grande equívoco do partido seria falar em democracia de massas, 

mas levar a termo uma política que não ia além dos limites do jogo político-institucional, ou uma política que daria 

ênfase apenas aos aspectos políticos da luta democrática. Inegavelmente, o que se observaria nos anos oitenta seria 

o distanciamento do PCB em relação às lutas e aos movimentos da classe operária, e sua crescente 

institucionalização, fatores que se acentuariam após a conquista de sua legalidade em 1985” (MOURA, 2005, p. 

14-15).  
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A hipótese apresentada é pertinente, diante da constatação de que crise orgânica do PCB 

foi o movimento histórico de distanciamento do partido em relação à classe operária 

concomitante à conquista de espaços no âmbito político-institucional, especialmente pela ação 

articulada com o MDB (depois PMDB), nos momentos derradeiros da transição da ditadura 

civil-militar à democracia política liberal – o que se revelou historicamente como um processo 

de cooptação política ao qual a direção do PCB sob Giocondo Dias e, posteriormente, Salomão 

Malina, não opôs a devida resistência. No entanto, as razões da crise orgânica não se devem 

simplesmente à opção pelo caminho democrático, mas a dois fatores fundamentais: a ação 

repressiva do Estado, por meio de seus aparelhos de coerção, às tentativas do PCB de inserir-

se na classe operária como meio de constituição de uma futura hegemonia na correlação de 

forças; e à derrota dos intelectuais que tentaram  levar o PCB às novas formas institucionais de 

organização dos trabalhadores e de resistência surgidas na sociedade civil contra o regime 

militar. Nesse sentido, as duas vias de constituição de uma intelectualidade do partido 

organicamente ligada à classe operária (uma intelligentsia proletária em formação), aqui 

analisadas nos capítulos 3 e 4, não pode se configurar no próprio partido – e quando o tentou, 

foi derrotada internamente pelos representantes do centralismo e externamente pela ação do 

Estado. 

A ação repressiva do Estado e das classes dominantes contribuiu sobremaneira para minar 

estas possibilidades no interior do PCB, pois se prolongadas tais experiência poderiam conduzir 

da renovação à refundação do próprio partido, o que seria necessário na nova conjuntura 

iniciada em fins de 1975. O que ocorreu, ao contrário, foi que cisão promovida pelas classes 

dominantes em relação às classes subalternas prevaleceu sobre o próprio PCB. Como procurou 

se demonstrar, a atuação nas instituições políticas não era necessariamente algo negativo ou 

que comprometeria o projeto revolucionário do partido. Mas para isso seria necessário que o 

PCB fosse o fiador da articulação entre a classe operária e seus aliados e o Estado, entre o 

político e o econômico, entre classe sindicato e partido. A trajetória assumida pelo PCB sob a 

condução da direção que venceu a luta interna, porém, não foi esta. O PCB cada vez mais foi 

atraído para o âmbito do Estado e das instituições políticas, colocando-se abstratamente como 

vanguarda da classe operária, ainda que estivesse cada vez mais distante dela e de suas 

demandas.  

O outro aspecto significativo no âmbito da disputa ideológica foi a derrota dos intelectuais 

marxistas em sua tentativa de dirigir a classe operária, seja em seus setores mais avançados ou 

mais conservadores. Ao menos se for levado em consideração o marxismo difundido a partir 
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da política cultural do PCB234. Os intelectuais marxistas que estiveram presentes, por exemplo, 

na formação do PT eram, por exemplo, de tendência trotskista ou oriundas de organizações que 

participaram da luta armada contra a ditadura civil-militar, portanto, profundamente avessas ao 

que representava a cultura política do PCB após a Declaração de Março de 1958. O depoimento 

do dirigente sindical e fundador do Partido dos Trabalhadores, Lula, ilustra as diferenças do 

período: 

 

Antônio Rago Filho – E como fica então nessa concepção o papel da classe operária 

como vanguarda? 

LULA – O que eu estou colocando tem a classe operária como resultado dos 

movimentos populares, porque não tem movimento popular sem classe operária. 

Então, o partido político é a única coisa que pode dar homogeneidade às mais 

diferentes aspirações da sociedade. E ninguém organizou mais vanguarda em nosso 

país do que o PC. Só que ele cometeu um erro histórico, tirava um operário da 

fábrica e transformava-o numa vanguarda, que atuava agora como 

representante do partido dentro da fábrica. Quando na verdade ele deveria ser 

um membro da classe operária dentro do partido. Na medida em que ele forma a 

visão de que é vanguarda do partido dentro da classe operária ele deixa de ser 

praticamente classe operária: passa a ser somente vanguarda e a passar por cima da 

própria classe operária. Então, a que se propõe o PT? [...] Eu tenderia a dizer que o 

PT se propõe a reunir a classe trabalhadora para ela decidir que tipo de socialismo ela 

quer. E, quando digo que o PT é a vanguarda, é porque nenhum conseguiu fazer o que 

o PT fez: filiou mais de 200 mil no Brasil (SILVA, 1982, p.49, grifos RL).  

 

Se o movimento do PCB nos anos 70 tinha sido o de constituir e formar a classe, como 

partido da classe, o que Lula representava era o movimento inverso: a classe se faz partido – e 

numa perspectiva de recusa ao PCB, mas também do marxismo e sua concepção de revolução 

e organização da sociedade: 

 

ARF – Como você se posiciona frente à questão da propriedade privada? 

Lula – Eu quero propriedade privada para todos. 

RA – Você quer que todos tenham propriedade privada ou que a propriedade privada 

seja comum a todos, que seja coletiva? 

Lula – Que todos tenham direito à propriedade privada. Hoje, o cara tem uma fazenda 

onde ele não deixa ninguém entrar. Com que direito ele tem essa propriedade privada? 

Por que todo o mundo que mora com ele não é dono daquela propriedade? Para mim 

isso é mais fácil de entender do que ficar discutindo essa propriedade coletiva235 

(SILVA, 1982, p. 25-26). 

                                                 
234 Uma dessas concepções estava ligada ao ideário da revolução nacional democrática, e tinha na obra de Nelson 

Werneck Sodré e Alberto Passos Guimarães alguns de seus principais expoentes. A outra vertente inspirava-se no 

movimento de renovação e refundação do marxismo ainda em bases bolchevistas, presentes na obra de Lukács, de 

Gramsci e de Togliatti, cuja expressão seriam as obras dos jovens intelectuais do partido formados após o XX 

Congresso do PCUS, como Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. Nenhuma dessas tendências marxistas foi 

assumida pela classe operária. 
235 Em entrevista a Mino Carta, Lula revela que sua trajetória foi coerente com essa perspectiva: “Segundo o nosso 

projeto, todo mundo tem direito de participar da riqueza produzida no Brasil. Temos de garantir que aqueles mais 

necessitados, mais debilitados economicamente, os mais frágeis do ponto de vista da sua formação profissional, 

tenham o direito de comer, de estudar, de dizer “eu sou brasileiro e não desisto nunca”. É esse projeto que está em 
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Nesse sentido, Lula representava a tendência da classe operária que aderia ao 

americanismo-fordismo e não ao socialismo como projeto histórico – mais um aspecto a 

assinalar a derrota histórica da intelligentsia proletária vinculada ao PCB.  

 

  

                                                 

jogo. MC: Mas não seria um projeto capitalista? Lula: É lógico que é. É só recordar Henry Ford, que dizia: eu 

tenho de pagar bem os meus funcionários para que eles possam comprar o carro que eles produzem. E aqui no 

Brasil o pobre ter carro incomoda. Eu trabalhei a vida inteira e como operário nunca pude ter um carro. Meu 

primeiro carro foi uma Brasília” (SILVA, 2014).  
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Anexo A 

 

Roteiro para a preparação e elaboração do: 

PLANO DE CONSTRUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PARTIDO NAS EMPRÊSAS 

(PLACCONPE)238 

Em homenagem ao centenário de LÊNIN 

 

0.0. INTRODUÇÃO: A construção do Partido nas empresas, particularmente, nas grandes 

empresas fundamentais e decisivas para as lutas de classe operária e do povo, importa em criar 

as bases para a realização da revolução brasileira. Isto é, derrotar a atual ditadura e seu regime, 

como abrir caminho para um processo de novas lutas, que levem à liquidação dos obstáculos 

ao desenvolvimento nacional [:] a dominação imperialista e o monopólio da terra em mãos dos 

latifundiários. Importa em alicerçar as bases na classe operária, que prossiguirá [sic] à luta até 

a conquista do socialismo no Brasil. 

Sem um partido enraizado e organizado nos locais de trabalho, dificilmente o 

proletariado atingirá a consciência da classe, para, nos embates da luta, garantir uma posição 

independente, que norteia a firmeza ideológica e seja capaz de conduzir o povo à vitória da 

libertação nacional. 

É pois, na organização do proletariado brasileiro e nas grandes emprêsas, que vamos 

contribuir para unir, organizar e mobilizar as grandes massas para as tarefas dos nossos dias – 

a luta pela conquista das liberdades, e a anistia geral, a convocação de uma assembléia nacional 

constituinte [e] a formação de um governo das forças antiditatoriais. É com a força da classe 

operária e a sua participação, que se forjará uma ampla frente das forças antiditatoriais no Brasil. 

O VIo Congresso do nosso Partido, ao colocar o desafio histórico pela construção de 

um forte e numeroso Partido da classe operária, aceitou com todas as consequências, a 

concepção Leninista do Partido – Como Estado Maior do Proletariado – e apontou a 

necessidade de combatermos os desvios que se manifestam em nossas fileiras, no processo da 

luta ideológica, revelando tendências pequeno-burguêsas, como o golpismo, e, inclusive, a 

subestimação pela Organização de Base, particularmente, nas emprêsas. E concitou-nos a 

                                                 
238 Transcrito a partir do microfilme do documento original de 4 folhas datilografadas localizado no Acervo do 

Departamento Estadual de Ordem Política e Social (DEOPS/SP) do Arquivo Público do Estado de São Paulo. 

Notação: 30C-1-20.077. 

Pesquisa: Ricardo Rodrigues A. de Lima. Transcrição Ricardo R.A. Lima e Ana Carolina S. Ramos e Silva.  
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estimular e reforçar tudo o que conduz o Partido a se firmar como partido de ação política 

dirigente das massas, inteiramente ligado à vida da classe operária e do povo. 

O PLACCONPE abre caminho para a realização dessa perspectiva. Porém, o pleno 

êxito da estratégia partidária só será obtido com o aprofundamento da linha política ou a 

particularização da política tática e sua consequente aplicação, no que toca ao movimento 

operário, sindical, camponês, cultural, juvenil e popular. Exige, igualmente, uma definição 

clara, objetiva e prática de construção global do Partido, no que toca às políticas específicas de 

quadros, formação de direções intermediárias e de base, educação, agitação e propaganda, 

finanças, trabalho feminino e de frentes de massa, vitalizando-se toda a estrutura partidária. 

O PLACCONPE é um instrumento limitado, uma medida pequena para a realização 

dessa grandiosa tarefa. Todavia, é possível, conseguindo agora, por sinal no ano do Centenário 

de Lênin, o imortal organizador do proletariado, a quem homenageamos com a luta pela 

construção e consolidação do Partido da classe operária do nosso Brasil. 

 

0.0 OBJETIVO: 

1.2 Construir e consolidar o Partido entre os trabalhadores assalariados; 

A – nas massas das emprêsas industriais, fundamentalmente nas grandes; 

B – nas emprêsas de transporte, comunicação, e nos grandes empórios comerciais; 

C – nas emprêsas agro-industriais e agro-pecuárias, como entre assalariados e 

semiassalariados agrícolas, fundamentalmente nas concentrações; 

D – nos serviços públicos, nas universidades e escolas técnico-profissionais, incluindo 

professores e estudantes, fundamentalmente. 

1.1. Com esse objetivo, visar o fortalecimento de todas as organizações de empresa 

existentes e estruturar novas nos locais de trabalho, organizando igualmente: 

a. O funcionamento da Organização de Base em função da política de massas; 

b. A ligação permanente das Organizações de base com as organizações de massa 

nas empresas ou da categoria profissional e a formação e funcionamento de Frações; 

c. A consolidação das Organizações de Base nos locais de trabalho e a planificação 

da luta política e ideológica. 

1.3 – Dirigir a construção e consolidação do Partido nas empresas tendo em vista os 

seguintes pré-requisitos básicos: 

I – Reduzir o objetivo proposto às possibilidades reais de cada organização partidária 

para trabalhar e conseguir dentro dos prazos previstos, as quotas de quantidade e qualidade 

planificadas. 
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II – Concentrar a construção e a consolidação do Partido, sem perder a visão de 

conjunto da estrutura partidária nem as forças fundamentais da estratégia revolucionária: 

a – nas grandes empresas fundamentais e decisivas para as lutas da classe operária e do povo; 

b – no fortalecimento da organização partidária e naquelas fundamentais; c – na delimitação e 

definição concretas de: 1 – área, empresa, categoria profissional e qualidade do recrutado 

(operário, líder de massa, jovem, técnico, etc...) 

Cada organização partidária, em todos os níveis, adotará sua política de construção, 

levando em conta o centralismo democrático. 

2.0. Diretrizes: 

2.1. Sistematizar a discussão e aplicação da linha política do processo de execução do plano, 

baseado na Resolução Política do VIo Congresso e nos documentos políticos, posteriores, do 

Comitê Central. 

2.2 Orientar-se pela Política de Organização para construir o Partido apoiado nas lutas de massa 

e contribuir, ao mesmo tempo, para fortalecer sindicatos dentro das empresas, nas cidades e no 

campo. 

2.3. Desenvolver a atividade ideológica nas organizações partidárias, não só na defesa dos 

princípios, como para elevar a consciência revolucionária dos quadros dirigentes, despertando 

e estimulando iniciativas, firmeza e ação junto às massas. 

3.0 Prazos: 

3.1. O prazo é de dois anos, dividido em dois períodos, o de preparação e o de 

execução. 

O período de preparação é de seis mêses – inicia a 1o de maio e termina a 31 de outubro 

de 1970. 

O período de execução é de um ano e meio – inicia a 1o de novembro de 1970 e termina 

a 30 de abril de 1972. O período da execução será dividido em três fases: – de seis meses cada 

uma – para efeito de controle global em todo território nacional. 

4.0. Plano de Medidas: 

4.1. Recrutar e organizar os trabalhadores assalariados nos quatro grupos de emprêsas, 

objetivados de acordo com os pré-requisitos estabelecidos.  

4.2. Estruturar novas Organizações de Base de emprêsa e consolidá-las, fortalecendo 

as existentes e as novas, com a prática do trabalho ideológico e político das massas. 

4.3. Recrutar e organizar nas emprêsas de âmbito nacional de grande região geográfica 

à base de planos específicos, sob o controle direto do C.C. e apoiado nos órgãos estaduais e 



298 

 

municipais, onde se encontram instalados, objetivando a construção e consolidação de cada 

organização. 

4.4. Orientar os membros do Partido nas Organizações de Base a filiarem-se nas 

entidades de massa da empresa ou categoria profissional e planificar na Base e nos órgãos 

intermediários a formação e o funcionamento de Frações.  

4.5. Organizar o trabalho de finanças na Organização de base e concentrar no Mês 

Nacional de Finanças (outubro). Adotar no C.C. e em todos os órgãos intermediários uma 

política correta de destinação de recursos financeiros para a construção e consolidação do 

Partido nas empresas, tendo em vista a política de concentração. 

4.6. Organizar e planificar o trabalho de agitação e propaganda na Organização de 

Base, a começar pela distribuição e vendagem da V.O. [Voz Operária] e em todos os órgãos 

intermediários.  

4.7. Planificar em cada escalão partidário, a formação de direção de Base de emprêsa 

e, também, de camponeses e estudantes. Ajuda-los a assimilar e aplicar a linha política do 

Partido e, igualmente, a formação de quadros, incluindo cursos, círculos de estudo, palestras, 

debates, pesquisas e etc. A planificação dessa medida deve ser iniciativa dos órgãos 

intermediários, com o apoiamento [sic] das Organizações de Base. 

4.8. Orientar a organização e o funcionamento da solidariedade de massa e a prática 

do internacionalismo proletário, em todos os escalões partidários, ganhando as Bases do Partido 

para a participação ativa do trabalho de solidariedade. 

5.0. ROTEIRO PARA A PREPARAÇÃO DO PLACCONPE: 

5.1. O processo de preparação do PLACCONPE inicia nos Comitês Estaduais, 

Territoriais e das Grandes Empresas, subordinados ao C.C. – com a discussão deste roteiro de 

preparação do PLACCONPE – onde estão definidos e aprovados um objetivos [sic], as 

diretrizes, os prazos, os planos, o plano de medidas e metodologia de trabalho. Esta discussão 

prossegue e se repete em todos os órgãos intermediários de qualquer nível da estrutura 

partidária. 

5.2. Da discussão deste Roteiro, entre outras medidas preparatórias devem ser adotados 

e aprovados em cada órgão, de acordo com as condições existentes seguintes: a – relacionar as 

organizações subordinadas, especificando as intermediárias e as de Base e quais os órgãos 

executivos, auxiliares e específicos existentes e especificar o trabalho de encaminhamento da 

discussão para cada um deles; 
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b – relacionar as emprêsas existentes na área de organização de acordo com os grupos 

de empresa (A, B, C, e D), selecionar aqueles que devem ser objetivo de planejamento e definir 

as que são fundamentalmente importantes, para a política de concentração; 

c – mobilizar companheiros, finanças e material necessários para descer o “roteiro”, 

discuti-lo e tomar medidas em todos os órgãos e bases de estrutura de cada organização 

estadual, territorial ou de grande empresa subordinada ao Comitê Central. 

5.3. Nesse processo que chamamos de descida de preparação do Placconpe, deve ser 

realizado um balanço da vida e da atividade orgânica [,] política e ideológica, de cada 

organização, levantando-se seus efetivos numéricos. 

É a luz desse balanço e das medidas anteriores, acima referidas, com a base neste 

Roteiro, que a preparação do Placconpe se completa para inverter a direção do processo, a 

subida da preparação do Placconpe, isto é, da Organização de Base para os órgãos 

intermediários e o Comitê Central. 

5.4. Na Organização de Base, o plano de medidas, se concretisa [sic], expressando a 

quantidade e a qualidade de cada uma, tendo em vista, o fundamental e a capacidade para 

realisar [sic]. Selecionado o que fazer, o outro passo será definir onde, como, quem e quando 

fazer. 

Todavia, uma Base de emprêsa, para elaborar o seu planejamento, deve definir e de 

forma concreta: - a ação política ou reivindicatória para a qual pretende ganhar a massa; as 

palavras de ordem a serem utilisadas [sic]; a forma ou as formas de levar essas palavras de 

ordem à massa; as formas de organizar a massa para a ação legal ou clandestina; as tarefas 

individuais de cada membro de base (na empresa, sindicato, etc.). 

Sem dúvida, este método será usado onde for possível e naquilo em que fôr possível. 

Porém, a luta pela sua aplicação deve ser travada em toda a parte, tendo sempre em mente, que 

sem a definição das medidas prévias acima apontadas adianta pouco quantificar e qualificar 

medidas.  

5.5. Continuando com o processo de subida de preparação do PLACCONPE o trabalho 

nos órgãos intermediários, em todos os escalões, não pode ser [sic] limitar à soma de quotas 

vindas de baixo. As suas quotas de quantidade e qualidade, como os seus objetivos de 

concentração, as suas medidas prévias de definição da política de massa, formas de luta e de 

organização e mesmo palavras de ordem, terão outras dimensões e amplitude, relacionadas com 

o espaço em que serão exercidas as ações. 
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Aqui, também, são válidas as observações às Organizações de Base, com uma 

agravante – a subestimação do trabalho de base ou da organização inferior pela superior 

prejudicará o processo de planificação e os interesses de construção do Partido. 

Com a aplicação deste método, alcançaremos dois objetivos práticos de aplicação do 

centralismo democrático: 

Um plano nacional – preparado e elaborado de baixo para cima; 

Um plano de cada organização partidária, elaborado pela mesma, com objetivos e 

diretrizes nacionais. 

5.6. As medidas práticas para a preparação e elaboração do Placconpe, tanto no 

processo de descida como no de subida, serão tomados em cada local, de acordo com as 

necessidades e condições de cada Órgão e Organização dentro do espírito deste Roteiro; 

Com a mesma visão será aplicada a Sistematização do Controle Partidário e no curso 

do processo aplicados o Sistema de Comunicações e as Normas [de] Vigência e Segurança. 

FEVEREIRO DE 1970. 
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