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Introdução 

 

A história do Partido Comunista do Brasil atraiu meu 

interesse, inicialmente por razões familiares. Meu avô ligou-

se ao Partido Comunista no início dos anos 30. Foi membro do 

Comitê Central desta organização por quase duas décadas, 

tendo participado da cisão que, em 1962, deu origem ao atual 

PCdoB, do qual foi dirigente até ser assassinado pela 

ditadura militar, em dezembro de 1976. 

Nos anos 50, meu pai também ingressou no Partido 

Comunista, tendo participado da "reorganização do PCdoB" e 

integrado seu Comitê Central de 1966 até 1976, quando foi 

preso. Um de meus irmãos e eu mesmo fomos, por breve período, 

militantes de estruturas regionais da chamada esquerda do 

PCdoB.  

O interesse pela história do Partido Comunista do Brasil 

aprofundou-se quando, de 1986 a 1991, integrei a equipe de 

professores do Instituto Cajamar, escola de formação política 

ligada a CUT e ao PT; bem como quando, de 1993 em diante, 

assumi várias tarefas de direção no Partido dos 

Trabalhadores, de cuja Comissão Executiva Nacional faço parte 

desde 1997. 

Nessa condição, tive a oportunidade de assistir e 

participar de alguns dos debates realizados pela esquerda 

brasileira, nos anos 80 e 90. E cheguei à conclusão que, no 

fundamental, as alternativas práticas e os fundamentos 

teóricos hoje em debate possuem raízes profundas na 

trajetória do movimento comunista brasileiro e mundial, em 

suas várias ramificações. Nesse sentido, aumentou o interesse 

por estudar os debates travados no Partido Comunista, durante 

os anos 50, em particular os relativos ao V Congresso e seu 

desdobramento imediato, a cisão de 1962. 
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A partir daquela constatação, em si óbvia mas que nem 

sempre é levada em conta, estabeleci duas metas1 em termos de 

trabalho teórico, uma das quais é o estudo da história do 

Partido Comunista do Brasil, cujo objetivo principal é 

compreender por quais razões o "espectro do comunismo" 

continua assombrando a esquerda brasileira, principalmente 

aqueles setores que pensam tê-lo exorcizado.2  

Entretanto, para adequar-me aos parâmetros exigidos no 

mestrado, esta dissertação tem seu foco na "cisão de 1962" --

uma vez que o estudo da trajetória completa do PCdoB exigiria 

os prazos concedidos ao doutoramento. 

Nossa dissertação sobre a cisão de 62 começa com uma 

descrição sumária da trajetória do Partido Comunista do 

Brasil. Em seguida, fazemos uma resenha da bibliografia 

existente a respeito da cisão, ao final da qual destacamos as 

linhas gerais de interpretação. No capítulo três, 

apresentamos os personagens, os acontecimentos e o contexto 

em que se deu a cisão. Passamos então a analisar e criticar 

as linhas gerais de interpretação presentes na bibliografia 

consultada. Finalmente, apresentamos nas conclusões um esboço 

de interpretação alternativa, que constitui em verdade um 

roteiro de investigação sobre o PCdoB. 

 

* *  

 

Um número muito grande de pessoas contribuiu para a 

elaboração deste trabalho, a maioria talvez sem o saber. 

                                                           
1
 A segunda delas, de maior fôlego, é realizar um estudo das classes sociais no 
Brasil, sem o que não considero possível uma compreensão adequada de nossa 
sociedade. 
2
 A esse respeito, sugiro a leitura de "A nova política de alianças do PT e suas 
afinidades com o Partidão" (Pedro Estevam Pomar, in Página 13 nº 5, fevereiro 
2000). 
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Citar qualquer uma delas seria cometer uma dupla injustiça, 

com aqueles que tiver omitido e com aqueles que tiver 

comprometido com um trabalho cujas imperfeições são enormes. 

Assim, vai aqui um agradecimento simbólico a todos, na figura 

da Andréa e do Geraldo, dois amigos inesquecíveis. 

Uma das pessoas que ajudou na elaboração desta 

dissertação não tem como livrar-se da responsabilidade: 

trata-se, como é óbvio, do seu orientador, o professor doutor 

Osvaldo Coggiola. Seja pelo apoio que deu, para que pudesse 

fazer o mestrado; pela liberdade que permitiu, para que 

pudesse escrever a dissertação; e pela convivência neste 

período, aqui vai um sincero agradecimento. 

Finalmente, ao CNPQ devo ter podido concluir a 

dissertação sem mais stress do que o estritamente necessário. 
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1.Comunistas do Brasil 

 

O Partido Comunista do Brasil foi fundado em 25 de março 

de 1922, tendo sofrido, ao longo de sua história, um grande 

número de crises, algumas das quais resultaram no surgimento 

de organizações concorrentes, na maioria efêmeras e nem 

sempre devidamente valorizadas.3 

Dulce Pandolfi (Camaradas e companheiros, 1995, p. 47) 

lembra que durante toda a sua existência, o Partido Comunista 

"desfrutou de poucos momentos de legalidade. Durante a década 

de 20, a sua vida legal ficou restrita a dois breves 

períodos: de março a julho de 1922 e de janeiro a agosto de 

1927. Em março de 1945, em pleno processo de desarticulação 

da ditadura varguista, o PCB reconquistou a legalidade. Em 

maio de 1947, após uma longa batalha judicial, o seu registro 

foi cassado".4 

Após a cassação, recuperar o registro legal tornou-se 

uma das prioridades do Partido. Com este objetivo, em 1961, a 

direção do Partido solicitou seu registro legal sob outro 

nome, o de "Partido Comunista Brasileiro". O que serviu de 

pretexto para a "cisão de 1962", apresentada pelos seus 

protagonistas como uma "reorganização" do "verdadeiro PCdoB". 

Trinta e oito anos depois, o PCdoB oriundo da cisão de 

1962 transformou-se no maior partido comunista atuante em 

                                                           
3
 A esse respeito, é importante a leitura de Na contracorrente da história, de Fulvio 
Abramo e Dainis Karepovs. 
4
 Este processo é relatado por Luiz de Carvalho Bicalho: PCB. Processo de Cassação 
do Registro.1947, Belo Horizonte, Aldeia Global, 1980. O conjunto de "votos" 
constantes desta obra serão citados mais adiante, e constituem um material 
interessante para avaliar os acontecimentos de 1962. 
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nosso país.5 Mas a sua história ainda é muito pouco 

conhecida. 

A cisão 

 

Em 11 de agosto de 1961, o jornal Novos Rumos, semanário 

de propriedade do Partido Comunista do Brasil, publicou os 

estatutos e o programa do “Partido Comunista Brasileiro”.  

Novos Rumos publicou, também, uma entrevista com Luís 

Carlos Prestes, principal dirigente e secretário-geral do 

PCB, explicando que tais documentos seriam encaminhados ao 

Tribunal Superior Eleitoral, visando o registro legal daquele 

partido. 

A mudança de nome foi apresentada como um passo 

necessário para conseguir o registro eleitoral do Partido, 

posto na ilegalidade em 1947. 

 Um setor do Partido Comunista, agora Brasileiro no 

entender da esmagadora maioria de seu Comitê Central, atacou 

duramente a decisão, inclusive através de um documento 

conhecido como "Carta dos Cem". 

Num balanço posterior à cisão, feito pela Conferência de 

Reorganização de 1962, os dissidentes reafirmaram que os 

novos Estatutos excluiam “a afirmação de que o Partido se 

regia pelos princípios do marxismo-leninismo e do 

internacionalismo proletário e a declaração de que a 

organização partidária dos comunistas tem como objetivo final 

o estabelecimento de uma sociedade comunista". 

                                                           
5
 Existem também o Partido Comunista (PCB) e o Partido Comunista 

Revolucionário (PCR), ambos com pequeno número de militantes, ainda sem 
representação parlamentar e de influência residual nos movimentos sindical, 
popular, estudantil e de trabalhadores rurais --na direção das entidades nacionais 
desses movimentos, há um militante do PCR na Central de Movimentos Populares 
e um militante do PCB na direção da UNE. 
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Além disso, criticaram o Programa do "Partido Comunista 

Brasileiro" como "um conjunto de enunciados reformistas cujo 

alcance fica muito aquém das medidas indicadas nas 

plataformas de alguns partidos da burguesia e dos 

latifundiários”. (“Em defesa do Partido”. In: 30 anos de 

confronto ideológico, 1990, pp. 239-243). 

 O Comitê Central do Partido Comunista (agora 

"brasileiro") recusou os pedidos para que convocasse um 

Congresso partidário e começou a punir os dissidentes. Estes, 

por sua vez, convocaram uma Conferência Nacional, que 

“reorganizou” o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), em 

fevereiro de 1962.  

 

Após a cisão 

 

Em 1966, o PCdoB realizou sua Sexta Conferência 

Nacional. Nessa ocasião, romperam com o Partido aqueles 

setores que defendiam o início imediato da guerrilha (urbana, 

no caso). Tais setores deram origem a duas novas 

organizações: a Ala Vermelha e o Partido Comunista 

Revolucionário(PCR). 

Jacob Gorender (Combate nas trevas, 1998, p.119) diz que 

a partir de 1967 a direção do PCdoB dedicou-se à formação de 

um núcleo guerrilheiro, na região do rio Araguaia, "com 

cautela e sem pressa, iniciativa completamente centralizada 

em mãos da Comissão Executiva. Realizou-se um trabalho 

sigiloso, ignorado até pelo Comitê Central. Dessa maneira, a 

direção do PCdoB conseguiu resistir ao contágio da 

precipitação das organizações já engolfadas nas ações 

armadas, por enquanto somente urbanas." 
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Está "opção dilatória" resultaria, por outro lado, nas 

duas cisões sofridas pelo PCdoB na segunda metade dos anos 

60. 

"A primeira se verifica em Pernambuco, com ramificações 

nos Estados vizinhos. Abrange antigos militantes das Ligas 

Camponesas (...) e ativistas do meio universitário. Nascido 

desta cisão, o Partido Comunista Revolucionário lançou, em 

maio de 1966, a Carta dos 12 Pontos aos Comunistas 

Universitários e depois se formalizou com Programa e 

Estatutos." (p. 119) 

Recentemente, um grupo de militantes rompidos com o 

Movimento Revolucionário 8 de Outubro organizou, no nordeste, 

em particular Pernambuco, um agrupamento com o mesmo nome --

Partido Comunista Revolucionário, que edita o jornal A 

Verdade. 

"Também provocada pela inação aparente do PCdoB em 

relação ao desencadeamento da luta armada, a segunda cisão 

aglutinou militantes do Centro-Sul em torno de dirigentes 

recém-chegados do treinamento político-militar na China. 

(...) Expulsos do partido os divergentes mais notórios, os 

adeptos da cisão criam uma nova organização em 1967. Mantêm a 

sigla PCdoB, à qual acrescentam Ala Vermelha. Uma 

contraposição ao primeiro PCdoB, que seria a Ala Branca." 

(p.120) 

A partir de 1967, o PCdoB começou a organizar o 

deslocamento de militantes (mais de sessenta) para a região 

do Araguaia, com o objetivo de organizar ali o embrião de uma 

“guerra popular prolongada” contra o regime militar. 

Também neste período, há a incorporação --pelo PCdoB-- 

de um grupo de dirigentes e militantes do Partido Comunista 

Brasileiro Revolucionário (PCBR). A primeira referência 

documentada que se faz a esse respeito é um documento do 
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Comitê Central do PCdoB, de novembro de 1967, intitulado "O 

Partido Comunista do Brasil na luta contra a ditadura 

militar" (in: Guerra Popular - Caminho da luta armada no 

Brasil, 1974, p. 47). O episódio é relatado em Combate nas 

Trevas (pp.114-115). 

Ingressa então no PCdoB, oriundo do PCBR, Jover Telles, 

operário, ex-deputado estadual no Rio Grande do Sul, ex-

membro do Comitê Central do PCBrasileiro e um dos principais 

dirigentes sindicais do antigo Partido Comunista pré-cisão, 

autor de O movimento sindical no Brasil (São Paulo, Livraria 

Ciências Humanas, 1981, 2a edição). Jover Telles será o maior 

responsável, como veremos adiante, por um episódio trágico da 

história do PCdoB: a "queda da Lapa". 

Atacados pelo exército no dia 12 de abril de 1972, os 

guerrilheiros do Araguaia resistem até 1974, quando é 

emboscado e assassinado seu principal dirigente militar, 

Osvaldo Orlando da Costa.  

Há uma pequena mas consistente literatura sobre a 

guerrilha, a começar pelo jornalistas Jaime Sautchuck (A 

guerrilha do Araguaia, 1978) e Fernando Portela (Guerra de 

Guerrilhas no Brasil, 1978); pelo sociólogo Clóvis Moura 

(Diário da Guerrilha do Araguaia, 1985); pelos militantes 

Glênio Sá (Relato de um guerrilheiro, 1990), João Amazonas 

(Guerrilha do Araguaia, 1984) e Wladimir Pomar (Araguaia, o 

partido e a guerrilha, 1980); pelo militar Pedro Cabral 

(Xambioá, Guerrilha do Araguaia, 1993); pelos professores 

Romualdo Pessoa Campos Filho (Guerrilha do Araguaia, a 

esquerda em armas, 1997) e Gilvane Felipe (La guérrilla de 

l'Araguaia.Brésil:1966-1975).6 

                                                           
6
 Dissertação de mestrado orientada pelo Professor Doutor Guy Martinère no 
Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine da Université de la Sorbonne 
Nouvelle (Paris III), outubro de 1993. 
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Há também a dissertação de mestrado de Antonio Galdino7, 

para quem o PCdoB "foi a única organização política capaz de 

concretizar a guerrilha rural (...) tendo sido desencadeado 

em uma conjuntura em que o movimento armado urbano fora 

dizimado pela repressão, a guerrilha realizada pelo PCdoB 

encerrou o ciclo das ações armadas iniciado em meados dos 

anos 60, sem o mesmo impacto político ao nível nacional que 

ações anteriores, como tiveram os sequestros de 

embaixadores." (p. 3) 

 

Após a guerrilha 

 

Enfraquecido pela derrota no Araguaia e pela prisão de 

dirigentes e militantes em todo o país, o Partido recebe 

novas forças a partir da incorporação da Ação Popular 

Marxista Leninista (APML). Os militantes oriundos da AP são 

incorporados em todos os níveis do PCdoB, inclusive no Comitê 

Central (CC). Haroldo Lima e Aldo Arantes descrevem este 

processo, do ângulo dos que aderiram ao Partido Comunista do 

Brasil, no livro História da Ação Popular: da JUC ao PCdoB, 

1984. 

Há, como é evidente, outros pontos de vista sobre este 

processo, entre os quais chamamos a atenção para Jacob 

Gorender (Combate nas trevas, pp.122-129) e também para 

Estevão e o PCdoB, memorial escrito por Duarte Pereira, então 

um dos principais dirigentes da Ação Popular. 

Em dezembro de 1976, o Comitê Central do PCdoB reúne-se 

para realizar o balanço político da guerrilha do Araguaia. 

                                                           
7 O partido comunista do Brasil e o movimento de luta armada nos anos 60, 
dissertação de mestrado defendida em 26/4/94 no Departamento de Ciência 
Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, 
sob a orientação do professor doutor Caio Navarro de Toledo. 
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Durante a reunião, consolida-se uma maioria crítica, que 

considera que a guerrilha foi uma manifestação de 

“blanquismo” e “foquismo”.8 

A maioria crítica não durará mais do que algumas horas. 

A reunião do Comitê Central do PCdoB estava sendo monitorada 

pelo Exército e órgãos de segurança da ditadura militar, que 

após seu término atacam a casa onde se realizara a reunião, 

assassinando os dirigentes que permaneciam no local: Ângelo 

Arroyo e Pedro Pomar. Um terceiro membro do Comitê Central do 

PCdoB, João Batista Franco Drummond, é preso e torturado até 

a morte. Os demais participantes da reunião são presos, 

torturados e condenados à prisão, com exceção de Jover Telles 

e de José Novaes.  

José Novaes consegue escapar, ajuda a reorganizar o 

Partido, integra uma futura dissidência que dará origem ao 

Partido Revolucionário Comunista, com o apoio de quem é 

eleito para a direção executiva nacional da Central Única dos 

Trabalhadores. Nos anos 90, José Novaes morre após um ataque 

cardíaco. 

Jover Telles será localizado, por acaso, no final dos 

anos 70, vivendo no Rio Grande do Sul. Em 1996 foi candidato 

a vereador pelo PPB, na cidade de Arroio dos Ratos, no Rio 

Grande do Sul. 

Todo o episódio é descrito de maneira bastante detalhada 

por Pedro Estevam Pomar (Massacre na Lapa, 1987), que prova 

de maneira circunstanciada que Jover Telles foi responsável 

direto pela "queda da Lapa" --sem prejuízo de outros fatores 

                                                           
8
 Sobre as origens históricas do "blanquismo", sugerimos a leitura de Samuel 
Bernstein: Blanqui y el blanquismo, Madri, Siglo XXI de Espana Editores, 1975. 
Sobre o foquismo, há uma descrição sintética em Combate nas Trevas (pp 87-92). 
A tese de que a guerrilha do Araguaia foi uma manifestação de blanquismo e 
foquismo é desenvolvida em Araguaia. O Partido e a guerrilha (em particular nas 
páginas 10 a 63). 
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que também pesaram no episódio, como falhas nos procedimentos 

de segurança, por sua vez vinculados à luta interna travada 

no interior do Comitê Central do PCdoB. 

Jover Telles é apresentado por Jaime Sautchuk (Luta 

armada no Brasil dos anos 60 e 70, 1995) como um "inimigo 

oculto", alguém comparável ao famoso Cabo Anselmo. Sautchuk 

insinua que Jover era um infiltrado desde há muito, desde 

quando ocupara altos postos nas direções do PCB, do PCBR e do 

PCdoB (pp. 87-88).  

 

Parenteses: Geisel e a Lapa 

 

A “queda” do Comitê Central do PCdoB foi o último lance 

espetacular da repressão militar contra as organizações de 

esquerda. A esse respeito, Carlos Eduardo Carvalho, na 

apresentação do já citado Massacre na Lapa, diz o seguinte: 

"Em dezembro de 1976, a chacina da Lapa encerrava de 

forma brutal a longa série de assassinatos cometidos pela 

ditadura militar contra seus opositores. Além do discutível 

privilégio de ter sido o último elo de uma cadeia sangrenta, 

que hoje se tenta fazer desaparecer da história, este 

episódio chama a atenção por reunir em si muitos aspectos da 

luta política naquele período e dos seus desdobramentos. A 

começar pelo esquecimento tácito de parte desta luta e de 

alguns de seus atores." 

"Na memória da opinião pública democrática e de 

esquerda, o último morto da ditadura foi Vladimir Herzog, 

explicitamente citado assim quando se completaram dez anos de 

seu assassinato, em 1985. Mas, depois dele, ainda vieram 

Manoel Fiel Filho e, um ano depois, Pomar, Arroyo e 

Drummond." 
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O comportamento da opinião pública não se alterou 

significativamente. Nas comemorações dos 20 anos da Anistia, 

a maioria dos artigos publicados na grande imprensa e nas 

revistas de circulação nacional apresentaram Wladimir Herzog 

e, poucas vezes, Manoel Fiel Filho, como sendo os "últimos 

mortos" pela ditadura. Expressão em sí equívoca, uma vez que 

outros militantes de esquerda tombariam até 1984 (quando, com 

a eleição de Tancredo Neves, encerra-se formalmente a 

ditadura militar). O mais conhecido destes é o também 

operário Santos Dias, assassinado na repressão à greve 

metalúrgica ocorrida em São Paulo, no ano de 1979. 

Um exemplo claro deste esquecimento seletivo está no 

livro organizado por Gláucio Ary Dillon Soares, Maria Celina 

D'Araujo e Celso Castro (A volta aos quartéis: a memória 

militar sobre a abertura, 1995). Na "cronologia política, 

1974-1985", publicada nas páginas finais do livro, não há 

nenhuma referência ao episódio da Lapa, enquanto merecem 

menção episódios como: relatório do DOPS sobre as atividades 

de 105 militantes e simpatizantes comunistas; a criação de 

seis novas embaixadas brasileiras na África; a cassação do 

mandato do deputado estadual Leonel Júlio (MDB/SP) em 3 de 

dezembro; e o discurso de Geisel aos oficiais-generais das 

três forças durante almoço em Brasília, em 22 de dezembro de 

1976 (pp 296-301). 

Segundo Carlos Eduardo Carvalho, o "operário Fiel Filho 

tinha em comum com os mortos da Lapa não ser de profissão 

intelectual. Não eram figuras típicas de classe média, não 

tinham atividades legais que os notabilizassem antes da 

prisão. Não vai nisso nenhum demérito à figura de Vlado, devo 

acrescentar. Trata-se apenas de lembrar que a sociedade 

brasileira dificilmente reconhece alguém que esteja à margem 

das instituições --e nisso a esquerda a acompanha quase 
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sempre. Isto em nada diminui o peso da tragédia de Vlado nem 

o horror de seu assassinato pela ditadura. Apenas ilustra 

adicionalmente o isolamento a que tinham chegado as 

organizações clandestinas, hoje refletido na lembrança cada 

vez mais esmaecida que cerca seus mortos." 

Esta situação experimentou uma mudança muito grande, no 

final dos anos 90, devido ao trabalho desenvolvido pela 

Comissão Especial do Ministério da Justiça sobre os mortos e 

desaparecidos políticos, criada a partir da lei 9.140, de 

dezembro de 1995. O resultado deste trabalho pode ser visto 

no trabalho de Nilmário Miranda e Carlos Tibúrcio (Dos filhos 

deste solo, 1999). 

Carlos Eduardo Carvalho prossegue dizendo que: "A Lapa 

teve a particularidade de ocorrer já na era da distensão, 

ascendente direta da abertura e da 'Nova República'. 

Comandava o II Exército o general Dilermando Gomes Monteiro, 

colocado em São Paulo por Geisel depois da rumorosa demissão 

de Ednardo Mello, na esteira do assassinato de Manoel Fiel 

Filho. Para a opinião pública, Dilermando era apresentado 

como 'democrata', opositor da 'linha dura', e acabou 

inocentado, ficando a chacina por conta dos 'órgãos de 

segurança'. Uma manobra bem feita, que atirou a 

responsabilidade sobre um ente sem face e sem nomes, 

protegido adicionalmente pelo apelo à conveniência de evitar 

problemas para seus supostos inimigos --os generais 

'democratas' e os políticos da direita 'civilizada'. Triste 

antecipação da 'Nova República', da transição negociada. 

Afinal, a começar pelo homem do jaquetão e salvo um ou outro 

bode expiatório, continuam no poder, ou muito próximos a ele, 

todos os velhos servidores da ditadura. Só que devidamente 

reabilitados por uma operação semelhante à que absolveu 

Dilermando e Geisel na época: o sangue teria corrido à sua 
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revelia, eles eram inocentes, queriam coibir os excessos, e 

por aí afora." 

Um exemplo desta postura nos é dada por Edgard Luiz de 

Barros (Os governos militares, 1992), que apresenta o 

episódio da Lapa como "a última ação 'espetacular' do DOI-

CODI", responsabilidade da "linha dura" que Geisel estaria 

enfrentando. 

Nesse mesmo sentido, é impressionante a quantidade de 

homenagens recebida por Ernesto Geisel, por ocasião de seu 

recente falecimento. Nelas, Geisel é muitas vezes contraposto 

a Garastazu Médici, quando na verdade --segundo o coronel 

Jarbas Passarinho-- teriam sido mortos mais opositores da 

ditadura sob a presidência do primeiro, do que do segundo. 

A respeito de Geisel, Carlos Eduardo Carvalho (num texto 

mimeografado, sem data, intitulado "Geisel, a abertura e a 

Anistia") afirma o seguinte:  

 "Nas comemorações dos vinte anos da anistia, voltou a 

ser minimizado um acontecimento marcante do governo Geisel: a 

morte de três dirigentes do Partido Comunista do Brasil, 

PCdoB, em dezembro de 1976. As sólidas indicações de 

premeditação destas mortes contrariam, de forma contundente, 

a versão mais aceita sobre a posição de Geisel quanto à 

repressão política". 

 "Segundo esta tese, na morte de Wladimir Herzog e Manoel 

Fiel Filho, no final de 1975 e início de 1976, os 'órgãos de 

segurança' teriam agido à revelia do governo, colocando em 

risco o processo de abertura política. A destituição do 

general Ednardo D'Ávila Melo confirmaria a decisão de Geisel 

e Golbery de acabar com a tortura e enquadrar a 'linha 

dura'." 

 "A chamada 'chacina da Lapa' desmente esta versão. 

Documentos oficiais mostram que a invasão da casa foi 
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preparada com antecedência. Um ofício do Chefe do Estado-

Maior do II Exército, datado de 10/12/1976, informava à 

Secretaria de Segurança Pública da ocorrência da reunião da 

direção do PCdoB e da presença de Pedro Pomar e Ângelo 

Arroyo, que viriam a morrer no ataque à casa. Outro ofício, 

em 14/12, solicitava o desvio do trânsito no horário previsto 

para a ação. Controlando o local havia dias, a repressão 

deixou que os participantes da reunião saíssem aos poucos, 

seguindo a rotina do Comitê Central do PCdoB, sendo presos um 

a um, em locais diferentes, de forma a que os demais nada 

percebessem." 

 "Na manhã de 16/12, na hora prevista no ofício do II 

Exército, a casa foi atacada brutalmente. Pedro Pomar e 

Ângelo Arroyo, membros da Comissão Executiva do PCdoB, eram 

os únicos dirigentes que ali permaneciam, como era costume 

naquelas reuniões. Os agentes atiraram com metralhadoras pela 

janela da sala. Pomar e Arroyo foram mortos a queima-roupa, 

em segundos, sem que pudessem esboçar qualquer reação. Os 

demais dirigentes já tinham sido presos e João Batista 

Drummond morreria nas dependências do DOI/CODI, em 

circunstâncias não-esclarecidas." 

 A respeito da morte de João Batista Drummond, há um 

relatório circunstanciado na obra já citada de Nilmário 

Miranda e Carlos Tibúrcio. 

 "Tudo isto ocorreu quase um ano depois de o II Exército 

ter sido colocado sob o comando do general Dilermando 

Monteiro, o homem de confiança de Geisel que substituíra o 

general Ednardo. Não houve qualquer atitude do governo contra 

os responsáveis." 

 "Estes fatos não se encaixam nas avaliações usuais sobre 

a era Geisel. Ao contrário, é mais fácil explicá-los por uma 

outra tese, menos discutida que a interpretação corrente. 
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Segundo ela, a eliminação física dos principais dirigentes 

comunistas era parte integrante do processo de abertura 

política, tal como concebido e executado pelo governo Geisel. 

Tratava-se de eliminar as lideranças dos partidos de esquerda 

antes que a abertura avançasse, antes que estes partidos 

pudessem se aproveitar da ampliação do espaço político 

institucional." 

 "Pode-se assim supor que os responsáveis pela morte de 

Vlado e Fiel Filho foram punidos não exatamente por terem 

assassinado opositores do regime, mas por terem agido à 

revelia do governo: por incompetência ou por indisciplina, 

mataram "sem necessidade" uma pessoa com grande visibilidade 

social, como Vlado, e mais outro preso em seguida, provocando 

desgastante comoção política. Pomar e Arroyo, ao contrário, 

estariam marcados para morrer e foram mortos, sob ordens de 

militares ligados à abertura." 

 "O assassinato de vários líderes do Partido Comunista 

Brasileiro no início do governo Geisel, em 1974-75, pode ser 

explicado também por esta tese. O PCB nunca adotara a luta 

armada contra a ditadura e vinha sendo um alvo menor da 

repressão. Por que foi atingido de forma tão sangrenta 

naquele momento, quando Geisel empreendia os primeiros passos 

da abertura? A explicação pode estar no triunfo eleitoral do 

MDB em 1974. A atividade do PCB dentro da oposição legal 

teria levado os ideólogos da abertura a promover a eliminação 

física de seus dirigentes, de modo a tornar 'mais seguro' o 

papel crescente que o MDB estava conquistando." 

 

Após a Lapa 

 

 Ainda segundo Carlos Eduardo de Carvalho, na já citada 

apresentação a Massacre na Lapa, a reunião no bairro 
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paulistano da Lapa "mudaria o futuro do partido se não 

tivesse caído, já que consagrara no seu decorrer um 

importante avanço na luta interna do Comitê Central a 

respeito da guerrilha do Araguaia. E que, caindo, mudou de 

fato o futuro do PCdoB, permitindo que a própria existência 

da luta interna fosse negada ao conjunto do partido por um 

período ainda mais longo, enquanto a direção remanescente se 

recompunha e procurava eliminar os vestígios das posições 

críticas que cresciam no CC." 

O PCdoB permanece desarticulado e bastante dividido até 

o final dos anos 70, quando termina por prevalecer a posição 

dos dirigentes que estavam no exterior, entre eles João 

Amazonas. Numa Conferência realizada no exterior 

(aparentemente em Buenos Aires e, numa segunda fase, em 

Tirana, Albânia, entre o final de 1978 e o início de 1979), é 

aprovado um balanço positivo da guerrilha do Araguaia. 

Os setores críticos pedem a convocação de um Congresso. 

Não são atendidos e começam a ser expulsos do Partido. Parte 

deles cria uma nova organização, o Partido Revolucionário 

Comunista (PRC), que desde 1985 atuará basicamente no 

interior do PT e se dissolverá no final dos anos 80. 

Participaram do PRC José Genoíno (hoje deputado federal, PT-

SP), Tarso Genro (ex-prefeito de Porto Alegre, PT) e Maria 

Luiza Fontenelle (ex-prefeita de Fortaleza, 1985-1988, eleita 

pelo PT). 

Outra parte dos que foram expulsos pelo PCdoB opta por 

integrar-se individualmente ao Partido dos Trabalhadores, ao 

PCB ou a Convergência Socialista (organização fundada nos 

anos 70, durante muitos anos uma tendência do Partido dos 

Trabalhadores e posteriormente uma das principais 

impulsionadoras do PSTU - Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificado). 
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O PCdoB realizará seu VI Congresso apenas em 1983, 23 

anos depois do V Congresso, realizado em 1960. É importante 

lembrar que, após a cisão de 1962, ambos os partidos 

reivindicam a cronologia pré-cisão: assim, o PCB também 

realizará o seu VI Congresso, mas em dezembro de 1967. 

O PCdoB atua na semi-clandestinidade até 1985, quando é 

legalizado, durante o governo Sarney. Antes disso, 

participava das eleições através do MDB e depois PMDB, 

elegendo, em 1978, um deputado estadual em São Paulo. Em 

1982, também sob a legenda do PMDB, elegeu 3 deputados 

federais e 8 deputados estaduais.  

Depois da legalização, já com legenda própria, participa 

regularmente dos processos eleitorais, elegendo em 1986 seis 

deputados federais e cinco deputados estaduais. Nas eleições 

de 1998, elegeu sete deputados federais e dez deputados 

estaduais9. 

 Em maio de 1988, o PCdoB realiza seu 7º Congresso, onde 

Renato Rabelo faz um balanço crítico da elaboração 

programática do PCdoB ("Sobre o programa do Partido", in: A 

política revolucionária do PCdoB, 1989, pp. 55-70). 

Em 1992, no seu 8º Congresso, o Partido aprova um 

conjunto de resoluções, publicadas pela Editora Anita 

Garibaldi num livro intitulado O socialismo vive: documentos 

e resoluções do 8º Congresso do Partido Comunista do Brasil. 

Em 1995, o PCdoB realiza sua 8a Conferência Nacional sobre o 

Programa Socialista, cujas resoluções estão em Construindo o 

futuro do Brasil, São Paulo, Editora Anita Garibaldi, 1995. 

A evolução programática do PCdoB, desde 1988, é 

sintetizada da seguinte maneira por Duarte Pereira: "Nos anos 

80, após a 7a Conferência Nacional (...) o PCdoB passou a 

                                                           
9
 Eleições e partidos políticos. Brasília, Prodasen, 1980 
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falar em revolução de 'democracia popular rumo ao 

socialismo', um acréscimo julgado anteriormente 

'trotsquizante'. No 8o Congresso, de 1992, e na 8a Conferência 

Nacional, de 1995, foi além e reformulou a etapa estratégica 

atual da revolução como sendo 'socialista'." 

Hoje, talvez com a exceção do próprio João Amazonas, 

todos os demais integrantes do atual núcleo dirigente central 

do PCdoB são originários da Ação Popular Marxista Leninista.10 

Paradoxalmente, nunca foram tão fortes as semelhanças 

entre o PCdoB e o antigo Partido Comunista anterior à cisão. 

Por caminhos tortos, o atual Partido Comunista do Brasil 

parece ter conseguido tornar-se o "legítimo herdeiro" do 

velho partido fundado em 1922.  

 

A lacuna 

  

O estudo da cisão que deu origem ao PCdoB, inclusive 

seus antecedentes e desdobramentos, pode ajudar a preencher 

uma lacuna na historiografia brasileira. 

O Partido Comunista do Brasil é o mais antigo partido 

brasileiro em funcionamento, com 78 anos de idade (segundo o 

próprio Partido) ou com 38 anos (segundo os que o acreditam 

surgido da cisão de 1962).  

Possui uma bancada parlamentar atuante, além de presença 

expressiva no movimento sindical (cerca de 10% dos delegados 

ao 6º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores 

                                                           
10

 Quanto aos demais dirigentes do PCdoB, que sobreviveram à ditadura 
militar e que haviam sido dirigentes do Partido Comunista antes de 1962: Diógenes 
Arruda sofreu um ataque cardíaco e morreu em 1979; José Duarte foi expulso do 
PCdoB na segunda metade dos anos 80 e também já faleceu; Dinéas Aguiar foi 
afastado, no início dos anos 90, da secretaria-geral do partido; Elza Monnerat não 
tem mais participação ativa. 
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eram ligados ao Partido) e estudantil (a maioria das 

diretorias da União Nacional dos Estudantes e da União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas é ligada ao PCdoB). 

Aliás, a força que o PCdoB --e antes dele, a Ação Popular-- 

possuem no movimento estudantil desde antes do golpe de 1964 

mereceria um estudo a parte.  

 Das organizações que participaram da luta armada contra 

a ditadura militar, o PCdoB é a única que se mantém atuante 

(a não ser que considerássemos o MR-8 que edita atualmente o 

jornal Hora do Povo, uma continuidade do grupo que sequestrou 

o embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick). 

De todas elas, o PCdoB foi a única que realizou uma 

guerrilha rural; e a que manteve funcionando, por mais tempo, 

seu aparato guerrilheiro. Entretanto, mesmo os estudos sobre 

a guerrilha do Araguaia são majoritariamente de caráter 

jornalístico, laudatório ou polêmico. 

 De todas as organizações influenciadas pelo Partido 

Comunista Chinês (exceto aquelas que atuam ou atuaram em 

países da órbita de influência direta da China, como a Índia, 

por exemplo), o PCdoB é um dos poucos casos que alcançaram 

significativa representatividade ou influência política. 

Outro caso, também na América Latina, é o Partido Comunista 

do Peru, mais conhecido como Sendero Luminoso11.  

Outras cisões ocorridas na história do comunismo 

brasileiro mereceram maior atenção dos historiadores: é o 

caso das trotskistas (nos anos 30), de Agildo Barata (1957), 

                                                           
11

 Acerca deste último, há um resumo em Sendero Luminoso: fogo nos 

Andes, de Rosana Bond (Goiânia, Edições Ruptura, 1991) e Sendero Luminoso, 

coletânea organizada por Enrique Amayo (São Paulo, Vértice/Editora Revista dos 

Tribunais, 1988). 

 



 23

das que deram origem à grupos de guerrilha urbana (na segunda 

metade dos anos 60), do prestismo e do “eurocomunismo”. Parte 

da bibliografia a respeito é citada adiante, nesta 

dissertação. 

 O número de trabalhos dedicados específica ou totalmente 

ao PCdoB é muito inferior ao número de estudos sobre o PCB, 

sobre as organizações da guerrilha urbana e mesmo sobre o PT. 

O pouco que existe, concentra-se no estudo da guerrilha do 

Araguaia. 

 É o caso de Antonio Carlos Galdino, para quem o PCdoB, 

"com mais de três décadas de existência no cenário político 

nacional"; foi dentre as organizações da esquerda armada, a 

"que melhor conseguiu sobreviver à repressão militar, ainda 

que com sérias perdas", Galdino aponta como um fator marcante 

para a longevidade do PCdoB "o prestígio que adquiriu ao ter 

realizado a ação de maior envergadura militar no movimento de 

luta armada no país: a guerrilha do Araguaia." 

 Atualmente, o PCdoB não enfrenta grande oposição à sua 

pretensão de ser considerado como "legítimo herdeiro" da 

tradição e das práticas do comunismo brasileiro. O curioso é 

que a ação atual do PCdoB inclui tradições e práticas que, 

entre 1958-1962, motivariam a ruptura do Partido Comunista. 

Sobre esta última questão, Antonio Galdino12 opina que "o 

posicionamento político efetivo do PCdoB, entre o final dos 

anos 70 a meados dos 80" é uma "postura bem mais moderada 

(...) se comparada com a sua primeira década de existência. 

De 1980 a 1984, sob vários aspectos, o PCdoB se comporta 

muito semelhantemente ao PCB, como um apêndice radical da 

                                                           
12

 O partido comunista do Brasil e o movimento de luta armada nos anos 60, 
dissertação de mestrado defendida em 26/4/94 no Departamento de Ciência 
Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, 
sob a orientação do professor doutor Caio Navarro de Toledo. 
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oposição democrática, atuando dentro do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro, o PMDB (...) um partido de oposição, 

com um discurso radical, mas não como um partido age tendo em 

vista transformar a ordem vigente pela força das armas". (p 

4) 

Galdino lembra que o PCdoB, no "processo de transição 

negociada da ditadura militar para a 'Nova República', 

diferente, por exemplo, da postura do PT, de crítica e não 

participação no Colégio Eleitoral, apoia a candidatura de 

Tancredo Neves na eleição indireta para a Presidência da 

República e, alinhando-se também posteriormente, com o 

governo Sarney, até outubro de 1986. A ruptura com a 'Nova 

República' somente se efetivará após as eleições de 1986, com 

a bancarrota do Plano Cruzado." 

Poderíamos acrescentar que, após a ruptura com a Nova 

República, o PCdoB altera sua orientação política, 

aproximando-se mais do Partido dos Trabalhadores, orientando 

seus sindicalistas a entrarem na Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e realizando mudanças em suas 

formulações, entre elas a elaboração de um "programa 

socialista para o Brasil" e uma política de apoio a Cuba, 

China e ao Partido Comunista da Federação Russa.  

A esse respeito, deve-se ler os textos já citados, do 

próprio PCdoB, bem como Marcelo Ridenti: O impacto da crise 

do socialismo no PCdoB. (Caxambu, 1992, mimeografado). 

Na maior parte dos anos 90, por sua vez, o PCdoB adota 

uma política de "união nacional" ou "unidade patriótica" 

contra o neoliberalismo, combinada com amplas coligações 

eleitorais, donde sua presença nos governos de Roseana Sarney 

(PFL), de Mão Santa e Itamar Franco (PMDB), Garotinho (PDT), 

Olívio Dutra (PT), entre outros. 
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O estudo desta trajetória paradoxal, "da política 

radical dos anos 60 e início dos 70, para a política moderada 

dos anos 80" e 90, pode ajudar a desvelar certos mecanismos 

profundos, estruturais, que condicionaram e seguem 

condicionando o comportamento do movimento comunista 

brasileiro --e de outros setores da esquerda-- em particular 

nos momentos de crise e profunda mudança em nossa sociedade. 
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2.Interpretações sobre a "cisão de 62" 

 

O Inquérito Policial Militar 709 (3º volume, O comunismo 

no Brasil, 1967, pp.400-411) é um dos primeiros estudos 

sistemáticos sobre a cisão de 1962. Lá pode-se ler o 

seguinte: 

 "Em 1961 o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil 

emitiu uma decisão sobre várias alterações decorrentes da 

Resolução Política do V Congresso reunido no Rio de Janeiro 

em setembro do ano anterior. Entre essas alterações constavam 

a adoção de uma nova denominação para o Partido --a de 

Partido Comunista Brasileiro-- de um novo Programa e de novos 

Estatutos. As modificações de nome, de programa e de 

estatutos visavam principalmente assegurar o registro do 

Partido na Justiça Eleitoral, a fim de garantir a sua 

legalização já apoiada por uma série de próceres políticos e 

autoridades, inclusive o sr. João Goulart, na ocasião Vice-

Presidente da República". 

 Há várias referências a este suposto apoio, que serão 

citadas ao longo deste capítulo. Jacob Gorender, por exemplo, 

refere-se a contatos mantidos em 1963 entre Jango, Prestes e 

Giocondo Dias (Combate nas Trevas, p.64). Entretanto, os 

contatos registrados na bibliografia consultada ocorreram 

depois e não antes da mudança de nome. 

"Os antigos documentos congêneres foram escoimados dos 

aspectos de ostensiva expressão marxista-leninista e de 

submissão ao internacionalismo proletário. A mudança foi 

apenas de fachada pois continuaram a prevalecer as mesmas 

normas de ação." 

 "A oportunidade, entretanto, foi habilmente aproveitada 

por um grupo minoritário divergente que se constitui em nova 

agremiação, mantendo a antiga denominação --Partido Comunista 
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do Brasil-- e exprimindo a sua fidelidade aos princípios 

tradicionais." 

 Na sua maior parte, a bibliografia consultada considera 

que a mudança de nome foi apenas um "pretexto" --com a 

exceção principalmente dos autores vinculados, direta ou 

indiretamente, ao PCdoB. 

Nos anos mais recentes, contudo, em que vários partidos 

comunistas --inclusive o Partido Comunista Brasileiro-- foram 

colocados diante do dilema de mudar de nome, surgiram 

descrições um pouco mais compreensivas, como a de Dulce 

Pandolfi, para quem "num processo semelhante ao que ocorreu 

nos anos 90, os dois agrupamentos, tanto o PCB como o PCdoB, 

se afirmavam como os verdadeiros herdeiros do 'partido do 

proletariado' criado em 1922". (p. 179) 

 A semelhança apontada por Dulce Pandolfi fica 

evidenciada na nota comemorativa aos "78 anos de luta" do 

PCB, elaborada e divulgada pela internet por Virgílio de 

Almeida. Esta nota diz que --nos anos 90-- "fermentam no 

interior do Partido sérias divergências, principalmente entre 

seus dirigentes, tendo um grupo expressivo optado por 

capitular frente à ofensiva neoliberal. A derrocada da União 

Soviética e a queda do Muro de Berlim (1989) foram os 

argumentos que faltavam aos liquidacionistas do PCB que já em 

1990, no IX Congresso do Partido, fizeram sua grande 

investida sem ter logrado sucesso. Entretanto, em 1992, num 

certo X Congresso, uma maioria numérica contendo alguns 'ex-

comunistas' decide criar o PPS - Partido Popular Socialista. 

Ao mesmo tempo, aqueles que reclamavam a continuidade do PCB 

abandonaram o tal X Congresso e reuniram-se em outro local, 

na mesma cidade de São Paulo e fundaram o PC -- Partido 

Comunista, na busca da reconstrução do PCB".  
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 Voltando ao Inquérito Policial Militar: ele afirma que 

"a questão das divergências internas do Partido datam de 

1956, quando repercutiu (sic) no Brasil as resoluções do XX 

Congresso do PCUS, após a morte de Stálin (...) O XX 

Congresso do PCUS exerceu profunda influência no seio do 

Partido, criando uma série de divergências, consubstanciadas 

principalmente na luta que se engendrou entre o grupo 

Stalinista (sic) conservador e o grupo aderente à nova 

política do PCUS". 

 O Inquérito Policial Militar vincula este debate à 

elaboração da "Resolução Política de março de 1958 (...) 

objeto de constantes dissenções (sic) no Comitê Central até 

agosto de 1960, quando se realizou o V Congresso, que aprovou 

o documento, considerando-o justo e adequado". 

 Confrontando os documentos do PCB e do PCdoB a respeito, 

o Inquérito Policial Militar conclui que "uma série de 

manobras teve lugar no Partido para que Prestes pudesse 

assegurar a aprovação da nova política no V Congresso". 

 Como veremos adiante, a legitimidade ou não das decisões 

do V Congresso é objeto de divergência entre os envolvidos, 

bem como entre os estudiosos do assunto. 

Segundo o Inquérito Policial Militar, "o panorama é bem 

compreensível. Aproximavam-se as eleições de 3 de outubro, 

nas quais, apoiando o Marechal Lott, ostensivamente, o 

Partido Comunista esperava obter uma vitória eleitoral. Era 

oportuna desse modo uma alteração na linha política que desse 

a Lott, no governo, uma base para incluir a participação do 

Partido Comunista e desse a esse Partido a explicação moral 

para a cooperação com o governo Lott. O Partido conduziu-se 

dessa maneira naturalmente para uma linha oportunista, contra 

a qual se insurgiram os comunistas ortodoxos". 
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 Outros autores, como Wladimir Pomar (Araguaia, o partido 

e a guerrilha), localizam o foco mais agudo das divergências 

na conduta do Partido Comunista frente ao governo Juscelino. 

 O Inquérito prossegue: "Explica-se dessa maneira 

perfeitamente porque os efeitos do XX Congresso demoraram 

quatro anos para se fazer sentir no PCB, conduzindo-se no 

chamado 'caminho pacífico da Revolução Brasileira'. O que 

houve efetivamente foi uma habilidosa adequação de política 

partidária às condições previstas com a esperada vitória 

eleitoral do Marechal Lott. A derrota por este sofrida foi 

também um revés para o Partido Comunista que só conseguiu 

recuperar as suas posições com a ascensão de João Goulart em 

setembro de 1961". 

Leôncio Basbaun (História Sincera da República, de 1961 

a 1967, 1968, pp. 88-91) diz o seguinte sobre a fundação do 

PCdoB:  

"Nos anos 62/63 [o Partido Comunista] acreditando contar 

com o apoio do Presidente Goulart, decidira lutar pela sua 

legalidade, extinto que fora, por decisão do Supremo Tribunal 

Federal, em 1947". 

A luta citada por Basbaum pode ser acompanhada nas 

edições do jornal Novos Rumos, editado entre 1959 e 1964, que 

traz desde o início uma permanente campanha pela legalização 

do Partido. 

"Para esse fim, [o Partido] tomou a resolução de mudar 

seus estatutos, no sentido de enquadrá-los na legislação em 

vigor, e mudar o nome de Partido Comunista do Brasil, para 

Partido Comunista Brasileiro. Essa questão aparentemente 

ridícula, tinha seu fundamento num argumento ainda mais 

ridículo e que servira de motivo para o fechamento do 

Partido, pois Partido Comunista do Brasil significava que 
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'ele fazia parte de uma organização internacional', que de 

fato não mais existia desde 1943, o Comintern." 

Os argumentos dos juízes do Tribunal Superior Eleitoral 

para cassar, por três votos a dois, o registro do Partido 

Comunista, estão publicados na íntegra em obra organizada por 

Luiz Bicalho (PCB. Processo de cassação do Registro: 1947, 

1980). 

Prossegue Basbaum: "Em 1958, em consequência das lutas 

internas que se verificaram no seio do Partido, como 

decorrência das resoluções anti-estalinistas do XX Congresso 

do PC da URSS, vários membros do Comitê Central se retiraram 

e alguns foram expulsos. Entre eles, Pedro Pomar, Maurício 

Grabois, João Amazonas, os quais haviam decidido permanecer 

fiéis a Stálin. E fundaram um novo Partido que conservou o 

nome anterior, a pretexto de que este tinha mais tradição 

dentro do proletariado: Partido Comunista do Brasil". 

Na verdade, o processo de expulsão só ocorreria em 5 

janeiro de 1962, como se pode confirmar em PCB 1922-1982, 

memória fotográfica, p. 124. 

Segundo Basbaum, "nessa época, já a China, Mao Zedong, o 

Partido Comunista Chinês, se encontravam em divergências com 

a União Soviética, numa luta ideológica que com os anos 

somente se vinha agravando. Essa luta se refletiu em vários 

Partidos Comunistas de outros países, onde encontrara terreno 

fértil, pois o descontentamento contra os métodos 

estalinistas estava, como disse um comunista brasileiro, 'em 

todas as cabeças'. Quase todos os PC do mundo inteiro fizeram 

uma revisão de sua linha política e estratégica, e decidiram 

optar contra a herança stalinista". 

As divergências entre a China e o Partido Comunista 

Chinês (PCCh), com a União Soviética e o Partido Comunista da 

União Soviética (PCUS) serão tratadas mais adiante. A 
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bibliografia existente a respeito confirma que um momento 

importante destas divergências coincide com a cisão de 1962, 

em particular os debates travados no XXII Congresso do PCUS, 

realizado entre 17 e 31 de outubro de 1961 (a esse respeito, 

sugere-se a leitura da arqueológica obra de Jean Baby, As 

grandes divergências do mundo comunista). 

Entretanto, como veremos no próximo capítulo, a 

Conferência de Reorganização do PCdoB, realizada em fevereiro 

de 1962, faz elogios à União Soviética e ao PCUS, elogios que 

contradizem fortemente a tese que propugna a existência de um 

alinhamento prévio dos dissidentes com o comunismo chinês. 

Segundo Basbaum, "os que não concordaram [com a crítica 

do estalinismo] se retiraram e foram fundar um novo Partido, 

favorável à 'linha chinesa', mais próxima do estalinismo (em 

alguns pontos, em outros, completamente divergentes). Foi o 

que aconteceu no Brasil. Os membros expulsos e outros 

descontentes fundaram o PCdoBrasil. Para este novo grupo, o 

maior inimigo não era a burguesia ou o imperialismo, mas o 

'outro', o PC 'soviético', 'kruschovista', 'revisionista', ou 

os que estavam com ele." 

Após descrever as relações de PCB com Jango, Basbaun 

afirma que "o PCdoB não tinha essa possibilidade de 

comunicar-se com o Presidente da República: seria 'andar de 

mãos dadas com a burguesia', o que iria contra os sentimentos 

e o pensamento de Mao Tsé Tung. Os seus líderes aliaram-se a 

Brizola, de quem tentavam ser assessores". 

Na bibliografia consultada, exceto o livro do próprio 

Basbaum, não localizamos qualquer outra indicação de que o 

PCdoB tenha buscado aliar-se a Brizola. Pelo contrário: logo 

após a cisão, A Classe Operária lançou pesados ataques contra 

Brizola (ver capítulo 3 desta dissertação). E Paulo Schilling 

(Como se coloca a direita no poder, 1979), um dos dirigentes 
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do que podemos chamar de "grupo brizolista", não faz qualquer 

referência a contatos entre Brizola e os comunistas do 

Brasil, embora refira-se ao PCdoB como "fiel" à "causa da 

Revolução". 

Voltando a Basbaum, ele afirma que a tática do PCdoB era 

dirigir-se às massas, levantá-las, fazê-las exigir do governo 

cada vez mais, cada vez novas reivindicações, mais políticas 

que econômicas (...) Enquanto o PCB atuava sobretudo nas 

cúpulas e se articulava com líderes, o PCdoBrasil buscava 'as 

massas', as quais, na verdade, não aceitavam sua liderança: 

preferiam entrar em entendimentos com o governo e os patrões, 

a fim de que estes aumentassem os seus salários sem aumentar 

os preços, o que era aliás absolutamente contrário aos 

princípios morais destes". 

Basbaum conclui dizendo que "as massas, o povo, estavam 

abandonadas pelas lideranças comunistas. De um lado porque o 

PCB não se preocupava com elas e sim, exclusivamente, com o 

próprio PCB. E de outro, porque o PCdoBrasil seguia uma linha 

de reivindicações que não as interessavam. Um estava à 

direita e outro, lá, muito longe, à esquerda" (pp 88-91). 

Em seu livro de memórias (Uma vida em seis tempos, 1978, 

p. 246), Basbaum volta ao assunto da cisão:  

"Creio que foi em fins de 1957 que o CN do PCB se reuniu 

para atender às pressões que vinham das bases. Essa reunião, 

mais ou menos histórica, nas suas intenções, eliminou do 

Presidium alguns dos elementos mais responsáveis pela 

situação de descalabro a que havia chegado o Partido: Arruda, 

Grabois, Amazonas, Pomar e mais uns poucos. Quase todos, 

excetuando o Arruda, que a partir daí se aposentou 

politicamente, se reuniram mais tarde num grupo contra o 

Partido, para, dois anos depois, quando o PCB mudou seu nome 

de Partido Comunista do Brasil para Partido Comunista 
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Brasileiro, eles fundarem outro com o primitivo nome (do 

Brasil...) apoiando a linha chinesa". 

O episódio citado será mais comentado adiante; 

lembramos, contudo, que Arruda entrará no PCdoB após o golpe 

militar e que Pedro Pomar, em 1957, não fazia parte do 

Presidium do Comitê Central do Partido Comunista. Em qualquer 

caso, todos os autores indicam aquele episódio como um 

momento importante da disputa política dentro do velho 

Partido Comunista, que se desdobraria posteriormente na cisão 

de 1962. 

John W.F.Dulles (Unrest in Brazil: political-military 

crises 1955-1964, 1970, pp. 365-374) diz o seguinte sobre a 

cisão: 

"During Kubitschek's presidency (1956-1961) great 

changes occurred in the PCB because of repercussions from 

Kruschov's de-Stalinization speech (February 1956) and 

because of a court decision (March 1958) dismissing the 

charges that had kept Prestes and others in hiding." 

"Khruschev's accusations against Stálin were used 

against Arruda Câmara and his 'directing nucleus'. Opponents 

of the 'personality cult' --calling themselves 'renovators' 

and gleefully advocating the democratization of the PCB-- 

engaged in na unprecedented free-for-all at Central Committee 

meetings ain in the Communist press. With the Hungarian 

upheaval under way, they heaped abuse on the Communist Party 

of the Soviet Union." 

"In his 'gag letter' of November 1956, Prestes called 

for the end of this sort of freedom. He said that 'attacks 

against the Soviet Union and the CPSU are inadmissable in our 

ranks'. The so-called renovators were distressed soon 

afterward when the party's press organs were invaded by PCB 

members who stuk by Arruda Câmara's 'directing nucleus'." 
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"In 1957, after columns in Voz Operária and Imprensa 

popular ranted against the 'renovators', leading 'renovators' 

quit the Party. Partly because of these resignations, and 

partly because of the upheaval that had taken place after the 

news from Hungary, there was a great exodus from the PCB. The 

membership is said to have fallen from around fifty-five 

thousand to around thirty thousand." 

"Prestes gave his backing to a new group, which had been 

careful during the internal fight and which now blamed the 

'directing nucleus' for all of the trouble. Prestes and the 

new group --known as the Bahia Group-- secured control from 

Arruda Câmara and his followers in July 1957. Arruda Câmara 

issued a 'self-criticism'." 

In March 1958 Prestes and his new associates attacked 

the "grave errors of the past: errors of dogmatic and 

sectarian character'. The PCB went far to the 'right', 

calling for a peaceful path and a 'nationalista and 

democratic united front', which was not to overthrow the 

government. 'The Brazilian bourgeoise becomes more and more 

aware of the exploitation exercise by the North American 

monopolies'." 

Prestes praised the work of the Kubitschek's Finance 

Minister, José Maria Alckmin; and he sped around Brazil, 

getting badly needed funds by selling PCB support to 

candidates in the 1958 congressional and gubernatorial 

elections". 

Depois de referir-se a vários aspectos da nova linha do 

Partido Comunista, Dulles diz que os setores críticos, "men 

like Maurício Grabois, João Amazonas and Pedro Pomar, failed 

to win control fo the Central Committee and the Fifht Party 

Congress in 1960. The closing session of the Congress, held 

in a Rio auditorium, attracted two thousand. Labor leaders 
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and representatives of the PTB were at the speakers' table to 

hear Prestes praise Cuba and declare that the day would come 

when Goulart would be able to appear in a public square to 

sign a pact of action with the Communists." 

"Seeking legality for the PCB, Prestes and his followers 

in August 1961 issued some new statutes that made no mention 

of Marxism; they changed the Party name from the more 

international Partido Comunista do Brasil to Partido 

Comunista Brasileiro." 

The fallen Grabois, Amazonas, and Pomar pointed out that 

such changes coud only be made by a Part Congress. Thet took 

the former Party name, Partido Comunista do Brasil (PCdoB), 

and associated its cause with the violent line of Red China. 

Since the PCB's monthly publication, A Classe Operária, had 

been registered in Grabois' name, the PCdoB took it over 

also. But this China-line party, which praised Stalin ant 

attacked the Soviet Union, did not attract many followers." 

Nelson Levy ("O PCdoB, continuidade e ruptura", in 

Teoria e Política nº. 1, 1980, pp.22-59) considera que o 

núcleo que daria origem ao PCdoB " surge como oposição à 

Declaração de Março de 1958 do PCB". Esta declaração deveria 

ter sido redigida por uma comissão eleita pelo Comitê 

Central, na já citada reunião de agosto de 1957. Mas quem de 

fato a redigiu foi uma "comissão ultra-secreta, desconhecida 

para o Comitê Central e mesmo para a Comissão Executiva" -num 

começo paradoxal para o que se pretendia uma nova linha, de 

um partido liberto dos métodos stalinistas.  

Carlos Magalhães ("O erro da crítica a um erro", Teoria 

e Política, nº 2, 1980, pp 117-136) dirá que o "surgimento do 

PCdoB é o episódio mais destacado da resistência ao 

reformismo entre os comunistas brasileiros no período de 1958 

aos dias de hoje." 
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"O processo se iniciou quando o CC do PC (então partido 

único e com o nome, vindo de 1922, de PCdoBrasil), fazendo 

eco ao XX Congresso do PCUS e às teses de Kruschov, aprovou, 

por esmagadora maioria, a 'Declaração Política' de março de 

1958, que, entre outras coisas, adotava a linha do caminho 

pacífico". 

Mais adiante, faremos referência ao conteúdo político da 

Declaração de Março. Entrementes, é preciso registrar que --

contrariamente à maior parte da bibliografia especializada, 

que sustenta a tese de que a Declaração de Março foi aprovada 

"por esmagadora maioria", apenas com os votos contrários "de 

Amazonas e Grabois", Dulce Pandolfi diz o seguinte: 

"Assinado pelo Comitê Central sob o título 'Declaração 

sobre a política do PCB' e publicado no jornal Voz Operária 

de 22/3/1958, o documento que viria a ser conhecido como a 

'Declaração de Março' foi redigido por Mário Alves, Giocondo 

Dias, Alberto Passos Guimarães, Jacob Gorender, Armênio 

Guedes, Dinarco Reis e Orestes Timbaúva. Dinarco Reis 

relembra que o documento foi aprovado com muitas dificuldades 

pelo Comitê Central, com a diferença de apenas um voto. Ele 

surgiu como uma alternativa ao documento elaborado pela 

comissão designada pelo Comitê Central em outubro de 1957 e 

composta por Moisés Vinhas, Jover Telles, Sérgio Holmos, 

Leivas Otero e Francisco Gomes. Consultado, Prestes 

considerou a declaração como satisfatória e concordou em 

apresentá-la em substituição ao outro documento." (Camaradas 

e companheiros, pp 183-184).13  

                                                           
13

 A informação de Dinarco Reis pode ser encontrada em seu livro: A luta de 

classes no Brasil e o PCB. São Paulo, Novos Rumos, 1983. 
 



 37

Voltando a Carlos Magalhães: "A partir desse momento, 

começou a se formar um conjunto inicialmente disperso de 

militantes em oposição a essa e outras manifestações de 

oportunismo de direita. Embora nem todos eles viessem a 

integrar o PCdoB, este germinou no bojo dessa resistência". 

A literatura especializada cita, com muita constância, 

os nomes de Orlando Piotto e de Sérgio Holmos como 

integrantes do grupo que resistiu a orientação majoritária no 

interior do Comitê Central. Mas, de fato, não encontramos 

referências à sua participação no processo de cisão e nas 

Conferências que o PCdoB realizou em 1962 e 1966. 

"No V Congresso de 1960, predominou, de forma quase 

absoluta, a tendência reformista, em grande parte porque 

Prestes se colocou à sua cabeça e jogou em seu favor todo o 

seu prestígio pessoal, como já fizera no CC".  

Numa organização que se apresentou durante anos como "o 

partido de Prestes", é de se esperar que o "prestígio 

pessoal" do então secretário-geral fizesse parte das "regras 

do jogo". Este parece ser o ponto de vista de Wladimir Pomar, 

para quem "a grande maioria das organizações e militantes do 

antigo PC, presa a uma confiança em homens como Prestes e não 

às concepções e princípios, permaneceu sob a direção 

oportunista". Aliás, todas as lutas internas travadas no 

Partido Comunista sempre concluiram com a vitória da posição 

esposada pela direção: foi assim inclusive quando Prestes 

tentou derrotar o Comitê Central, no início dos anos 80 

(episódio que comentaremos mais adiante). 

Prossegue Magalhães: "Dois anos depois, quando o novo CC 

saído do Congresso decidiu alterar o nome do partido para PC 

brasileiro e retirar dos Estatutos algumas expressões que 

envolviam definições de princípio (na vã esperança de obter a 

legalidade), um grupo de antigos dirigentes e alguns 
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militantes resolveu separar-se organicamente do partido. Para 

evitar a acusação de fracionismo, apegaram-se ao argumento 

jurídico de que o PC Brasileiro era um novo partido criado 

pelos reformistas e que eles limitavam-se a permanecer no 

velho PCdoBrasil fundado em 1922. Na verdade, houve uma cisão 

(...)" 

Aqui, como no Inquérito Policial Militar, há uma clara 

delimitação do papel que a mudança de nome/estatuto/programa 

teve para os que realizaram a cisão: tratou-se de um 

argumento "jurídico" que visava evitar a acusação de 

"fracionismo", que no dizer de Prestes "é o pior erro de um 

comunista". (in: Denis de Moraes e Francisco Viana. Prestes: 

lutas e autocríticas, 1982, p.156). 

Magalhães aponta ainda que "o PCdoB nasceu (...) num 

clima de entusiasmo pelo exemplo cubano. Basta lembrar que 

foi Maurício Grabois quem traduziu e editou, em novembro de 

1961, o Guerra de Guerrilhas de Guevara, logo proibido pelo 

governo Goulart, sob pressão dos militares". 

Este fato lança luz sobre um tema que discutiremos em 

detalhe mais adiante, qual seja, os vínculos entre o 

"foquismo" e o PCdoB, isto apesar dos documentos partidários 

serem explícitos na adesão à "guerra popular prolongada" e na 

crítica ao "foquismo". 

Magalhães conclui dizendo que "vale ainda destacar duas 

questões a respeito do período inicial do PCdoB. A luta 

interna que lhe deu origem foi o primeiro caso de atitude 

crítica aberta de um conjunto significativo de militantes em 

relação a um dirigente até então considerado intocável, como 

Prestes. A crença ingênua e perigosa de que os dirigentes 

gozam do dom da infalibilidade começou a morrer nessa época. 

O segundo aspecto a lembrar é o fato de que a luta interna 

que germinou a partir de 1958 foi, no seu nascimento, um 



 39

fenômeno brasileiro, resultou da resistência de comunistas 

brasileiros a um reformismo com antigas raízes brasileiras, 

embora se apoiasse no prestígio do PCUS, até então 

incontestado". (pp 119-122). 

Quanto ao primeiro ponto, talvez seja mais exato dizer 

que a luta interna que deu origem ao PCdoB foi o primeiro 

caso em que um conjunto significativo de militantes 

comunistas, sem deixar de ser comunistas e reivindicando a 

trajetória do PC, rompiam aberta e totalmente com Prestes. 

Isto porque houve muitos casos, na trajetória do movimento 

comunista brasileiro nos anos 30, 40 e 50, de militantes que 

rompiam com Prestes, com o partido e com o comunismo: Osvaldo 

Peralva e Agildo Barata são dois exemplos bastante conhecidos 

(cf. O retrato, 1962; Vida de um revolucionário. Memórias, 

1978). Ou ainda, no caso dos trotskistase outros militantes 

que rompiam com o Partido, mas se mantinham comunistas. 

Wladimir Pomar diz que "o tecido sobre o qual foi 

traçado o sinuoso caminho que conduziu ao Araguaia começou a 

ser composto no final da década de 50. Acontecimentos e 

processos sociais e políticos muito diversos, como a maior 

participação da burguesia industrial brasileira no poder 

político, o XX Congresso do Partido Comunista da União 

Soviética, a revolução cubana, o acirramento da luta de 

classes no Brasil e outros, tiveram papel decisivo". 

(Araguaia, o partido e a guerrilha, p. 3) 

Como é patente, todos estes "acontecimentos e processos" 

incidiram na cisão de 62. 

"Até 1956, o PC é prática e reconhecidamente a única 

organização política considerada como vanguarda da classe 

operária. Os pequenos grupos e dissidências surgidos no curso 

de sua história jamais conseguiram causar-lhe danos de monta. 

(...) As modificações de linha política entre 1946 e 1954, 
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passando de posições de direita para posições ultra-

esquerdistas e vice-versa, além de dissidências esporádicas 

de elementos de certo prestígio, não chegaram a causar 

fraturas à estrutura aparentemente monolítica do Partido." 

(pp 3 e 4) 

Há um reconhecimento generalizado, na literatura 

consultada, especialmente a produzida nos anos 80 e 90, sobre 

o caráter pendular da política do Partido Comunista. Gildo 

Marçal Brandão, num trabalho recente, (A esquerda positiva, 

1997) chega a falar das "duas almas do Partido Comunista". 

Prossegue Wladimir: "Foi logo após a realização de seu 

IV Congresso, em 1954, que começaram a surgir no partido 

indícios de que algo mais sério estava ocorrendo em seu 

interior. Vez por outro vinham a público discrepâncias 

evidentes entre sua política programática e a atuação 

prática. Em contraposição a objetivos e proclamações 

revolucionárias, o partido se enredava cada vez mais na 

política burguesa dos conchavos eleitorais, muitas vezes 

realizando alianças cuja validade política dificilmente  

poderia ser comprovada. Tal quadro agravou-se ainda mais após 

a subida de Juscelino Kubitschek ao governo." (p. 4) 

Opinião semelhante é a de Daniel Aarão Reis ("O maoísmo 

e a trajetória dos marxistas brasileiros", in: História do 

Marxismo no Brasil, 1991, p. 122), para quem apesar das 

"ressonâncias maoístas (não explicitadas)", os comunistas 

brasileiros já estariam "em marcha batida para o abandono da 

perspectiva do enfrentamento aberto". Em apoio a esta tese, 

Aarão cita alguns dos informes feitos durante o IV Congresso 

(entre eles o de Prestes), que revelariam "claramente as 

inclinações favoráveis à luta institucional e à participação 

nos processos eleitorais". 
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Como outros autores, que o fazem de maneira mais ou 

menos explícita, Daniel localiza o início desta evolução 

política nos sucessos na área sindical e nas repercussões da 

morte de Vargas: "Tratava-se (...) de uma evolução que 

remontava a 1952", quando o PC havia "revisto (e abandonado) 

a proposta de organizar 'sindicatos paralelos', voltando à 

participação na estrutura sindical corporativa legal." 

Segundo Aarão, "a Declaração de Março de 1958 ainda não 

estava escrita, mas já apontava no horizonte, ao menos como 

prática". (p. 123) 

Wladimir Pomar considera que o problema central está na 

crescente influência da ideologia desenvolvimentista no 

interior do Partido Comunista: "Quem consultar a Declaração 

de março de 1958 do PC e, posteriormente, as Teses para o 

debate do V Congresso, terá a oportunidade de verificar como 

[a ideologia desenvolvimentista] havia se incorporado à 

política do PC." (p. 5) 

A esse respeito, é importante a leitura de Miriam 

Limoeiro Cardoso (Ideologia do desenvolvimento. Brasil: JK, 

JQ, 1978) e Caio Navarro de Toledo (ISEB. Fábrica de 

ideologias, 1997). 

Prossegue Wladimir Pomar: "Os adeptos 'marxistas' da 

'ideologia desenvolvimentista' passaram a jogar tudo na 

vitória da burguesia 'progressista' contra o imperialismo 

(...) À unidade com ela subordinava-se toda a política 

partidária. Assim, antes mesmo que os debates em torno do XX 

Congresso do PCUS sacudissem a organização partidária de cima 

a baixo, já no CC surgia séria divergência sobre à atitude 

frente ao governo Juscelino." (p. 5) 

"As decisões do XX Congresso do PCUS e, em particular, o 

chamado 'Relatório Kruschov" denunciando o culto à 

personalidade de Stálin, foram o ingrediente externo que 
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faltava para aprofundar a ofensiva política dentro do PC e 

alijar os setores que se opunham a ela." (p. 5) 

Trechos inteiros do Relatório Kruschov são transcritos 

nas memórias de João Falcão (O Partido Comunista que eu 

conheci. 20 anos de clandestinidade, 1988, pp 448-458) 

Wladimir afirma que "não foi desde o início que os 

revolucionários dentro do PC tomaram posição firme contra as 

teses revisionistas do XX Congresso. Acostumados a longos 

anos de concordância incondicional (...) aceitaram 

acriticamente as teses revisionistas do XX Congresso e 

juntaram suas vozes às loas que exaltavam o 'marxismo 

criador' das teses daquele Congresso. As ilusões nos 

dirigentes revisionistas do PCUS perduraram mesmo naquela 

parcela que rompeu com os revisionistas e reorganizou o PCdoB 

em 1962 (...)" (p. 6) 

De fato, como já registramos antes, o Manifesto-Programa 

do Partido Comunista do Brasil contém uma defesa explícita do 

comunismo soviético. 

 "Em lugar de aprofundar o debate e a luta ideológica e 

política aberta contra o reformismo e o revisionismo, expondo 

ao conjunto partidário e às massas operárias e populares uma 

alternativa revolucionária sistematizada, os setores 

revolucionários contentaram-se com as medidas administrativas 

contra Agildo e seus seguidores, não só aceitando como 

estimulando o término do debate." (p.7) 

"No processo de reforçamento de seu domínio sobre a 

direção do partido, os revisionistas disfarçados 

aproveitaram-se dos erros cometidos pelos dirigentes mais 

comprometidos com as distorções na aplicação do centralismo-

democrático, e vulgarmente denominados 'stalinistas', para 

afastá-los do Presidium do CC e substituí-los por elementos 

de confiança. O afastamento de Diógenes Arruda, João Amazonas 
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e outros do Presidium do CC, em 1957, não foi senão uma 

reedição cabocla do afastamento de Molotov, Malenkov e outros 

do Presidium do CC do PCUS no mesmo período. Aqui como lá, os 

quadros e militantes não souberam nem discutiram as 

verdadeiras razões desses afastamentos." (p.8) 

Sobre este episódio, Leôncio Martins Rodrigues (História 

Geral da Civilização Brasileira, Tomo III, 3º Volume, 1981, 

p.426): afirma que "Arruda não foi afastado da direção pelos 

mesmos motivos de Grabois e Amazonas(...) Aparentemente 

Arruda dispunha-se a uma 'autocrítica', mas seu passado 

'autoritário' tornou difícil sua permanência nos postos de 

comando". 

A respeito da destituição de Molotov-Malenkov-

Kaganovich, há uma descrição bem fundamentada feita por 

François Fejto (Historia de las democracias populares, volume 

I, 1971, pp 157-161). 

"Só com a 'Declaração' de março de 1958, do CC do PC, os 

militantes de caráter proletário e revolucionário começaram a 

se dar conta do processo liquidacionista que estava em curso, 

ou seja, do processo de transformação do partido numa 

organização de tipo nacional-reformista, burguesa." (p.8) 

"A resistência a tal política revisionista-reformista 

achou seu denominador comum na questão da violência 

revolucionária. Num primeiro momento, uniram-se todos os que 

consideravam inviável o caminho pacífico e inevitável a ação 

revolucionária para transformar a sociedade brasileira. Não 

se apresentava a estes, ainda, a questão de como deveria se 

dar essa violência (...) Os revolucionários, que antes haviam 

apoiado a suspensão do debate público", passaram a considerar 

o congresso partidário e o debate aberto como uma 

"necessidade vital". (p.8) 
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É importante chamar a atenção para esta questão, que 

será retomada posteriormente nesta dissertação: o ponto de 

convergência entre os que realizaram a cisão não foi a 

crítica da "teoria das etapas" ou da "aliança estratégia com 

a burguesia nacional", mas sim a questão da violência 

revolucionária. 

"Entretanto, os ventos nacionais e internacionais não 

eram favoráveis aos revolucionários, pejorativamente chamados 

de 'radicais' (...) Em tais condições, apesar da luta travada 

pelos 'radicais' durante os debates preparatórios do V 

Congresso e no próprio Congresso, realizado em 1960, os 

resultados deste eram previsíveis. Os revisionistas mantinham 

um firme controle da organização partidária e prepararam o 

Congresso de modo a que não houvesse surpresas que colocassem 

em risco seu domínio. Embora houvessem permitido um debate 

relativamente amplo nas colunas do órgão central do partido, 

trataram de difundir mentiras e calúnias contra os que 

combatiam a política predominante. Interferiram de forma 

indébita nas conferências e assembléias partidárias, de modo 

a que fossem escolhidos delegados que estivessem de acordo 

com a linha da direção". (p. 9) 

Portanto, mesmo com ressalvas, Wladimir Pomar se soma 

aqueles que consideram que o resultado do V Congresso foi em 

parte, ao menos, produto de uma interferência "indébita", 

"mentiras e calúnias". 

"A linha reformista e revisionista de 1958 foi 

confirmada em seus traços essenciais e a maioria dos 

dirigentes 'radicais' foi também afastada das direções 

partidárias. Os passos seguintes para enquadrar ou alijar a 

oposição revolucionária seriam, como foram, consequência 

natural dos resultados do V Congresso e só poderiam resultar 

numa cisão entre aqueles que desejavam manter a tradição e o 
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espírito revolucionário de classe do partido e os que, mesmo 

camufladamente, pretendiam transformá-lo numa organização 

nacional-reformista". (pp 9-10) 

Neste ponto, há uma questão ainda pouco esclarecida, que 

diz respeito ao que fizeram, entre setembro de 1960 (V 

Congresso) e agosto de 1961 (mudança do nome), os que 

realizariam a cisão. Na bibliografia consultada, isto merece 

uma longa menção no livro-entrevista de Dênis de Moraes e 

Francisco Viana (Prestes, lutas e autocríticas, 1982, p.153). 

Lá Prestes diz que "saímos do V Congresso com uma nova 

resolução, mas não resolvemos nossos problemas internos. 

Grabois e Amazonas começaram o trabalho fracionista e 

acabaram sendo expulsos em 61, junto com Pedro Pomar, que 

havia sido reeleito suplente do Comitê Central. Eles 

começaram a organizar um partido paralelo. Amazonas era 

secretário no Rio Grande do Sul e orientava as bases contra o 

CC. Mantinha as mesmas posições esquerdistas de antes. 

Grabois também fazia o mesmo trabalho. Só que Grabois era 

mais franco, mais aberto. Quando eu compareci a uma 

conferência do Partido no Rio Grande do Sul como 

representante do CC, Amazonas, com a hipocrisia dele, dizia 

que podia discordar, mas acatava as posições do CC. Grabois 

era abertamente contra o CC. Eu sabia que Amazonas fazia 

trabalho fracionista, mas não tinha provas. Sua linha era a 

do Manifesto de Agosto, marcadamente esquerdista. Tanto 

dissimulou suas posições que acabou sendo reeleito secretário 

do partido no Rio Grande do Sul. Era uma situação difícil 

porque tudo poderia ser facilmente contornado se eles 

tivessem feito autocrítica. No VI (sic) Congresso, Grabois, 

Amazonas e Arruda tiveram a oportunidade de fazer 

autocrítica, mas preferiram não fazê-la. Se tivessem assumido 
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a autocrítica, seriam reconduzidos, como foi o caso de Pedro 

Pomar". 

Conforme Wladimir Pomar, diante da mudança nos Estatutos 

e no nome do Partido, aos que discordavam "não restou outro 

caminho senão reorganizar o PCdoB em contraposição ao 

pacifismo e à abdicação dos princípios leninistas que 

caracterizavam a parcela partidária que ficara sob a direção 

de Prestes. Assim, a partir de fevereiro de 1962, com a 

realização da Conferência Extraordinária que reorganizou o 

PCdoB, bifurca-se a história do PC. A grande maioria das 

organizações e militantes do antigo PC, presa a uma confiança 

em homens como Prestes e não às concepções e princípios, 

permaneceu sob a direção oportunista. Só com o golpe de 1964, 

que colocou em maior evidência a natureza oportunista e 

burguesa da política da direção do Partido Comunista 

Brasileiro, recomeçou um novo processo de cisões que conduziu 

à formação de diversas organizações revolucionárias que 

optaram pela guerrilha urbana." (p 10) 

Edgar Carone (Movimento Operário no Brasil 1945-1964, 

1981, p.XX) dirá que "o PCdoB aparece como resultado de 

divergência em torno da conclusão do V Congresso do Partido 

Comunista do Brasil (1960): pretendendo se legalizar, o 

partido necessariamente é obrigado a acatar a lei eleitoral 

e, para isto muda seu histórico nome para Partido Comunista 

Brasileiro; além disso, modifica parte do Programa e os seus 

Estatutos. A polêmica surge porque estas questões são 

apresentadas ao Comitê Central e, só formalmente, ratificadas 

pelo Congresso. Seguem-se debates, Luís Carlos Prestes é 

acusado de revisionista, os oposicionistas negam-se a aceitar 

a mudança do nome do partido, até que João Amazonas, Maurício 

Grabois, Pedro Pomar, Calil Chade e outros se retiram e 

fundam outra agremiação, com o antigo nome, o de Partido 
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Comunista do Brasil, que para não se confundir com o anterior 

usará a sigla de P.C. do B." 

No volume seguinte de sua obra (Movimento Operário no 

Brasil 1964-1984, 1984, p.12), Carone fará uma descrição 

levemente diferente:  

"O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) origina-se da 

crise resultante do V Congresso do PCB, em 1960. João 

Amazonas, Elza Monnerat, Pedro Pomar, Maurício Grabois são 

alguns dos militantes que fazem parte da nova agremiação 

política organizada entre 1961 e 1962 (...) Defendendo 

posição pró-linha chinesa e albanesa, seus escritos atacam 

fortemente a política comunista da União Soviética. Baseando-

se na perspectiva da estratégia da Guerra Popular Prolongada, 

teses elaboradas pr Mao Zedong (...) começam a se organizar a 

partir de 1967 e, no ano seguinte, se dirigem ao Araguaia 

(...) A partir do desbaratamento das forças do Araguaia, o 

PCdoB dedica-se a atividades nos grandes centros, tendo 

abandonado, ultimamente, a sua posição de defesa da China 

Comunista." 

Os argumentos do PCdoB para romper com a China estão em 

O revisionismo chinês de Mao Tsé-tung, de João Amazonas 

(Editora Anita Garibaldi, 1981). Sobre a mesma questão, mas 

com outro ponto de vista, há a "análise crítica da teoria dos 

três mundos" de Nelson Levy (A crise do imperialismo e a 

revolução, 1980). 

Leôncio Martins Rodrigues (História Geral da Civilização 

Brasileira, Tomo III, 3º Volume, p. 430) diz que "em setembro 

de 1961, uma conferência nacional decidiu mudar o nome do 

Partido Comunista do Brasil para Partido Comunista 

Brasileiro. A intenção era facilitar o registro eleitoral do 

Partido e a sua legalização. A eliminação da preposição, 

supunha-se, deveria servir para enfatizar o caráter nacional 
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do Partido e a inexistência de vínculos com 'organizações 

internacionais', proibidos pela legislação brasileira. Pouco 

tempo depois, em fevereiro de 1962, João Amazonas, Grabois, 

Pomar e outros militantes que haviam sido expulsos ou que 

tinham decidido abandonar o partido, decidiram convocar uma 

conferência nacional de oposição ao 'partido prestista'. Os 

opositores reivindicaram para si o antigo nome da 

organização, ou seja, Partido Comunista do Brasil, que ficou 

conhecido como PCdoB em contraposição ao PCB, 'de Prestes'. 

De acordo com João Amazonas, em 1962, quando da nova cisão, o 

PCB perdeu a metade do Comitê Central e parte importante dos 

comitês regionais. Arruda, que havia passado por um período 

de obscuridade, terminou por reunir-se aos antigos 

companheiros do núcleo stalinista agrupados no PCdoB. 

Enquanto o PCB mantinha-se numa linha de apoio à URSS, o 

PCdoB aproximou-se da China Popular, naquela altura 

considerada mais "à esquerda" e mais fiel aos postulados e à 

prática stalinistas do que a própria URSS. O PCdoB rejeitou o 

que denominou de 'revisionismo Kruschovista', em nome da 

tradição marxista-leninista-stalinista. No plano da política 

brasileira, continou a insistir num 'governo popular 

revolucionário'." 

Luís Carlos Prestes, na já citada entrevista concedida 

aos jornalistas Dênis de Moares e Francisco Viana, apresenta 

sua versão particular da cisão (pp 152-153). 

Numa crítica duríssima à Declaração de Março de 1958 e 

às resoluções do V Congresso, Prestes afirma que "eram 

posições direitistas que alimentavam a passividade. (...) 

Apoiados nas resoluções de 58, acabamos caindo num 

liberalismo muito grande, na falta de disciplina, e o 

resultado foi o fracasso de 64. Não nos preparamos para 
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enfrentar o golpe, embora tivéssemos ainda relativa 

influência nas Forças Armadas". 

Portanto, em 1982, Prestes critica a Declaração de Março 

e a política daí resultante basicamente nos mesmos termos que 

os dissidentes de 62: como posições "direitistas". 

Na opinião de Prestes, o "V Congresso, realizado em 

setembro de 1960, viveu realmente a euforia do liberalismo 

vigente na época. E um dos primeiros indícios desses novos 

tempos era a luta pela legalização do partido. Para tentar 

obter o registro eleitoral, o V Congresso aprovou a mudança 

do nome do partido, passando de Partido Comunista do Brasil 

para Partido Comunista Brasileiro." 

A maior parte da bibliografia apresenta outra versão, a 

de que o Congresso não aprovou a mudança de nome. Se o 

Congresso tivesse de fato aprovado a mudança de nome, 

certamente o Comitê Central do PCBrasileiro, cujo secretário-

geral à época era exatamente Prestes, teria feito referência 

a isto na resolução em que expulsa Maurício Grabois e outros. 

O mais relevante, entretanto, é que a análise de Prestes 

é convergente com a dos dissidentes de 62: embora a defenda, 

a mudança de nome é apresentada como um subproduto da 

"euforia do liberalismo vigente na época". 

Para Prestes, tratava-se de "uma iniciativa de caráter 

extremamente prático, visando evitar que, se conquistada a 

legalidade novamente, o partido fosse vítima de armadilhas de 

seus arquiinimigos de direita, que sempre insistiam em 

estigmatizá-lo como uma sucursal dos interesses soviéticos, 

particularmente a partir de 35". 

Sobre o caráter da "insurreição de 35", há uma vasta 

bibliografia, sendo interessante registrar que Marly de 

Almeida Gomes Vianna (Revolucionários de 35: sonho e 

realidade, 1992) sustenta de maneira bastante convincente a 
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tese de que 35 foi a "última revolta tenentista" e não um 

putsch inspirado e dirigido pela Internacional Comunista. 

Voltando ao livro-entrevista de Prestes: "Se para efeito 

externo a mudança tinha efeitos políticos promissores, 

internamente o grupo dissidente reagiu com violência: 

denunciou a nova posição como liquidacionista. Estava assim 

deflagrado o processo de cisão que culminaria com a expulsão 

do grupo que viria a formar o PCdoB, entre fins de 1961 e 

princípios de 1962. O PCB divulgou um documento explicando o 

porquê do desligamento dos militantes envolvidos no processo 

de enfrentamento com a direção do Partido". 

Os autores da entrevista dizem que "a ruptura de verdade 

só se materializaria em fevereiro de 1962, quando Amazonas, 

Pedro Pomar e Grabois se rebelaram formalmente contra a 

orientação do CC, liderado por Prestes, e fundaram o PCdoB 

(Partido Comunista do Brasil). Argumentaram que havia 

necessidade de resgatar a tradição revolucionária do Partido 

Comunista, rompendo com o que chamavam de 'revisionismo' e 

'liquidacionismo'. O primeiro passo do grupo dissidente foi 

ocupar o jornal Classe Operária, que passou a ser o seu 

porta-voz na luta contra o CC." 

A biografia consultada registra pelo menos um episódio 

de disputa física pelos móveis de uma sede distrital do 

Partido (Antonio Carlos Felix Nunes. PC Linha Leste, 1980). 

Mas no caso do jornal A Classe Operária, ele havia parado de 

circular há alguns anos e recomeçou a ser publicado pelo 

PCdoB (ver capítulo 3 desta dissertação). 

Prestes afirma que "naquela época nossa posição era 

realmente direitista. Nós saímos de uma posição esquerdista 

para cair no desenvolvimentismo do ISEB (...) Mas o problema 

do grupo dissidente não era propriamente contra nós. Eles 

eram mais contra as teses do XX Congresso do que contra o CC. 
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Não aceitavam a crítica contra Stálin e não admitiam a 

possibilidade de que a guerra fosse evitada, [tese] 

levantada, pela primeira vez, no XX Congresso. O principal 

erro deles foi o fracionismo; este é o pior erro de um 

comunista" (p.156). 

Portanto, em 1982 Prestes considera que a linha do PC no 

final dos cinquenta era "direitista". Mas para ele a cisão de 

62 não estava ligada a isso, mas sim à defesa de Stálin. Como 

veremos, esta linha de interpretação é muito forte entre os 

diversos setores que --desde meados dos anos 60-- rompem com 

o PCB "pela esquerda", mas não aderem ao PCdoB. É o caso, por 

exemplo, de Jacob Gorender. 

Sobre as relações entre a dissidência e os comunistas 

chineses, o livro-entrevista com Prestes é taxativo: a 

"matriz ideológica do novo partido era a China maoísta, onde 

a luta interna do Partido Comunista e o próprio isolamento em 

que o país vivia levavam sua orientação revolucionária para 

um caminho totalmente diferente do de Moscou, ou seja, 

condenava qualquer possibilidade de acordo com o 

imperialismo".  

Sobre Arruda Câmara, o livro-entrevista diz que ele "não 

aderiu imediatamente ao novo partido, só o fazendo, segundo 

consta, após o golpe militar de 64. Mas a cisão deixou marcas 

profundas. Levou pelo menos 10 por cento dos militantes do 

PCB, abrindo o caminho para a pulverização da esquerda 

brasileira, que se acentuaria nos anos seguintes, 

particularmente após 64". 

O livro-entrevista com Prestes conclui sua análise sobre 

o tema assim: "Naquela época, nada disso era considerado 

possível. Pelo contrário: o PCB não deu muita atenção à 

cisão, não se incomodando sequer com os ataques sistemáticos 

que o partido passou a sofrer na Classe Operária. 
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Politicamente, os dois partidos se pareciam; a diferença é 

que o PCdoB marcharia no sentido de apressar as reformas, 

enquanto o PCB procuraria trilhar por caminhos mais 

moderados, cultivando sistemática aproximação com Jango. 

Ideologicamente, o PCdoB se configurava um tanto indefinido. 

No princípio dos anos 60, Mao Tsé Tung era praticamente 

desconhecido no país e não havia qualquer reflexão profunda 

sobre o seu pensamento e os rumos que tomava a revolução 

chinesa". 

"O PCdoB só começou, efetivamente, a se separar dos 

caminhos do PCB após o golpe de 64. Enquanto o PCB opta pela 

resistência política e começa a se fracionar em múltiplos 

grupos, o PCdoB, já em agosto de 64, inicia os preparativos 

para a resistência armada".  

Vale fazer o registro de que Antonio Carlos Felix Nunes 

(PC Linha Leste, pp. 99-101) localiza no pré-golpe os 

primeiros treinamentos militares conduzidos pelo PCdoB. E 

Jacob Gorender diz que "às vésperas do golpe, a 29 de março 

de 1964, viajou para a China uma turma de dez militantes do 

PCdoB, a primeira a realizar ali um curso político-militar. 

Até 1966, mais duas turmas farão este curso." (Combate nas 

Trevas, p.117)14 

Ronald Chilcote (Partido Comunista Brasileiro, conflito 

e integração, 1982, pp 126-127) dirá o seguinte: 

"O V Congresso representou um rompimento com os 

stalinistas que agora rejeitavam a política soviética de 

coexistência pacífica e se voltavam para a China comunista. 

                                                           
14

 O relacionamento entre o PC Chinês e o PCdoB constitui um tema a parte, que 
por si só renderia uma pesquisa. Durante a elaboração do projeto desta 
dissertação, fizemos contatos com o PC Chinês, que se dispôs a abrir seus 
Arquivos, onde talvez seja possível localizar os documentos relativos ao PCdoB, 
bem como entrevistar os dirigentes que realizavam a interface com os comunistas 
do Brasil. 
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Representando esta facção estavam os dirigentes Arruda, 

Amazonas, Grabois e Pomar, que anteriormente haviam liderado 

os ataques contra a Corrente Renovadora e outros 

revisionistas." 

Na verdade, como já foi observado anteriormente, 

Diógenes Arruda Câmara só se ligará ao PCdoB depois do golpe 

militar de 1964. Ademais, sua participação nos debates do V 

Congresso, registrada na Tribuna de Debates publicada pelo 

semanário Novos Rumos, não tem a mesma orientação dos que 

participariam da cisão de 62. Ao contrário, Diógenes faz uma 

defesa constrangida das teses do Comitê Central. Chilcote 

talvez seja mais preciso quando lembra que, no período que 

antecedeu a cisão, Arruda Câmara "estava, para todos os 

efeitos, relegado à obscuridade". 

Chilcote diz que "a pequena facção liderada por 

Amazonas, Grabois e Pomar, foi expulsa por 'seu ataque 

sistemático contra a unidade a disciplina do movimento 

comunista'. Pela mesma razão foram acusados, também, José 

Duarte, Ângelo Arroyo, Walter Martins, Calil Chade, Carlos 

Danielli e Lincoln Oeste. Ainda que a expulsão só fosse 

anunciada em janeiro de 1962", doze dos vinte e cinco membros 

do Comitê Central já haviam sido substituídos no V Congresso 

(embora Pomar, Arroyo e Danielli aparentemente conservassem 

seus cargos até a expulsão). Com efeito, alguns personalistas 

da 'velha guarda' foram relegados para cargos secundários, 

enquanto os 'revisionistas' liderados por Jacob Gorender e 

Mário Alves assumiam o controle da máquina partidária. Devido 

à sua imagem pública e à popularidade de chefe militar, 

Prestes permaneceu líder e secretário-geral do partido". 

Chilcote dá a entender, portanto, que a alteração na 

composição do Comitê Central, realizada pelo V Congresso em 
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1960, foi uma avant-premiére da expulsão dos dissidentes em 

1962.  

É verdade, como nos lembra Moisés Vinhas, (O Partidão: a 

luta por um partido de massas 1922-1974, 1982, p. 184) que o 

V Congresso "não reeleje alguns dos principais expoentes da 

linha resistente às inovações introduzidas desde 1958, como 

Diógenes Arruda Câmara, João Amazonas, Maurício Grabois e 

Orlando Pioto." Mas é fato, também, que "a corrente continua 

representada no novo Comitê Central por Sérgio Holmos, Pedro 

Pomar, que são reeleitos e Ângelo Arroyo, Carlos Danielli, 

entre outros, que são eleitos suplentes" do Comitê Central. 

Ademais, tanto João Amazonas quanto Maurício Grabois 

assumem postos de direção nos Comitês Regionais do Rio Grande 

do Sul e do Rio de Janeiro, respectivamente. 

Chilcote afirma também que a expulsão dos dissidentes 

"ocorreu depois do PCB ter aprovado o programa e os novos 

estatutos na Conferência Nacional de setembro de 1961. Estes 

documentos, que apareceram um mês antes na imprensa do 

partido, se orientavam para uma mudança no nome do partido, 

que se tornou Partido Comunista Brasileiro (PCB)". 

Na verdade, em abril de 1961 o "Comitê Central do PCB 

divulgou um documento intitulado "Plano de construção para 

orientar a política de organização do PCB", que "inicia a 

preparação de uma conferência nacional de organização a ser 

realizada no ano seguinte." (PCB 1922-1982. Memória 

Fotográfica, p. 122) 

Quanto ao programa e aos novos estatutos, a maior parte 

da literatura indica que foram aprovados pelo Comitê Central. 

A IV Conferência Nacional do PCB só foi realizada em dezembro 

de 1962. Mas outros autores, inclusive Dulce Pandolfi, também 

sustentam que "o grupo liderado por Prestes realizou em 1961 
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uma Conferência Nacional e aprovou um novo estatuto". 

(Camaradas e companheiros, p. 179) 

Chilcote diz que "uma centena de dissidentes protestou 

contra esta mudança em uma carta ao Comitê Central, 

criticando a omissão evidente de referências ao marxismo-

leninismo e à luta revolucionária." (p. 127) 

"Em fevereiro de 1962, alguns desses dissidentes 

realizaram uma Conferência Nacional Extraordinária em nome do 

Partido Comunista do Brasil (PCdoB), aprovaram resoluções em 

favor da manutenção do antigo nome e elegeram um novo Comitê 

Central, incluindo 8 membros que já haviam atuado no antigo 

Comitê Central do PCB (...) Em março de 1962, o PCdoB 

reativou A Classe Operária (...) trazendo artigos assinados 

por Stálin assim como documentos com as posições da China no 

debate sino-soviético".15 

Moisés Vinhas (O Partidão, pp. 187-188) apresenta a 

seguinte interpretação para a cisão de 1962: 

"(...) a luta interna que vem sendo travada desde o XX 

Congresso do PCUS, em 1956, encontra o seu desfecho em 

fevereiro de 1962, com a ruptura à esquerda do grupo que 

considera inaceitável a virada política do PCB. O pretexto é 

a mudança do nome para Partido Comunista Brasileiro e a 

retirada, do programa, da palavra de ordem da 'ditadura do 

proletariado', medidas tomadas pelo Comitê Central fora de um 

Congresso do partido, visando facilitar a luta pela 

legalização". 

É importante destacar que Vinhas considera que a questão 

do nome foi apenas um "pretexto", pois o que estava em 

questão era um conjunto de temas, objeto da luta interna 

entre 1956 e 1962.  
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Segundo Vinhas, "o que unifica os dissidentes é a luta 

para 'resgatar as tradições revolucionárias' dos comunistas 

brasileiros, que estariam sendo traídas e vilipendiadas pela 

'maioria direitista e revisionista' do Comitê Central. Em 

todos os aspectos, aliás, o novo partido apresenta-se como 

restaurador: assume o velho nome de Partido Comunista do 

Brasil (PCdoB), chama seu jornal de A Classe Operária, 

considera Stálin como 'o quarto clássico" do marxismo e, 

sobretudo, sua linha política, explicitada em Manifesto-

Programa de 1962, tem como base e modelo o Programa do IV 

Congresso, considerado literalmente como a 'expressão mais 

avançada' a que chegou o marxismo no Brasil. O elemento novo 

trazido pela ruptura é internacional: o PCB será um dos 

primeiros partidos comunistas do mundo a sofrer as 

consequências da disputa sino-soviética. Assim é que, ao lado 

da recusa em liquidar a herança stalinista, o PCdoB adotará 

as posições do Partido Comunista da República Popular da 

China, então dirigida por Mao Zedong e abre fogo contra a 

política da União Soviética". 

Assim como Gorender, Vinhas afirma que no momento da 

cisão, ela "não preocupa demasiado os militantes do PCB, 

tanto mais que o partido está crescendo e a nova linha se 

demonstra mais ajustada à realidade". 

Alon Feuerwerker, Tibério Canuto e Antonio Sérgio 

Martins, em artigo publicado no jornal do Partido Comunista 

Brasileiro, a Voz da Unidade (17/2/83, p.10), intitulado 

"Cresce a influência dos comunistas no movimento de esquerda 

brasileiro", dirão que: 

"A corrente que criou o PCdoB opunha-se aos rumos 

seguidos a partir do processo autocrítico desencadeado em 

                                                                                                                                                                                 
15

 No capítulo 3 desta dissertação, apresentamos uma análise das edições de A 
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meados dos anos 50, consubstanciado na Declaração de Março 

(58) e nas resoluções do V Congresso do PCB. Este processo --

um marco na luta dos comunistas brasileiros contra as 

concepções dogmáticas sobre as tarefas e os caminhos da 

revolução brasileira-- consolidou a questão democrática e a 

questão nacional como os pontos nodais a serem atacados no 

desenvolvimento histórico da luta popular. Apontou, nos 

marcos de um país capitalista dependente, a luta pela pela 

efetivação e ampliação das liberdades democráticas (...) como 

o caminho privilegiado para o acúmulo de forças no sentido 

das transformações estruturais no Brasil." 

Esta interpretação, que transforma a Declaração de Março 

num marco de elaboração programática do movimento comunista 

no Brasil, é compartilhada por toda a bibliografia 

consultada. 

"Os que constituiram o PCdoB opunham-se também aos rumos 

que o movimento comunista internacional passava a assumir 

após o XX Congresso do PCUS (56), com a autocrítica dos erros 

do período de J. Stálin e com a adoção de uma política 

baseada no entendimento de que era possível evitar uma nova 

conflagração militar a nível mundial". 

 O interessante deste artigo é que tais conclusões são 

compartilhadas por militantes de origens muito diversas. Alon 

Feuerwerker foi dirigente regional do Partido Comunista do 

Brasil em São Paulo, durante um par de anos, participando da 

dissidência durante o debate sobre a guerrilha do Araguaia, 

optando finalmente por "regressar" ao PCB no início dos anos 

80. 

 Tibério foi da Ação Popular, mais exatamente daquele 

setor que formou a Ação Comunista, por sua vez uma das três 
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organizações que participaram da fusão que resultou na 

Unidade Comunista (as outras duas foram: o grupo Unidade, de 

José Aníbal, hoje um dos dirigentes do PSDB; e um setor do 

PCR, dirigido por Osmarzinho, dirigente sindical bastante 

conhecido e inclusive condenado pela Lei de Segurança 

Nacional no início da década de 80). Por discordar desta 

unificação, Tibério optou por integrar-se diretamente ao 

Partido Comunista Brasileiro, por volta de 1981. 

 Já Antonio Sérgio Martins foi dirigente do PCR nos 

anos 70. Encabeçou a luta interna contra outro setor do PCR, 

que acabou optando por entrar no MR-8. Conduziu as 

negociações que levaram ao surgimento da Unidade Comunista. 

Fez parte de seu comitê central e foi membro de seu 

secretariado nacional. Em 1982 afastou-se da organização e 

entrou no PCB. Depois, desvinculou-se da atividade 

militante.16 

 Eliezer Pacheco (O Partido Comunista Brasileiro, 1922-

1964, 1984, p. XI), diz que "o XX Congresso do PCUS e a 

divulgação do "Relatório Kruschov", denunciando a política 

desenvolvida por Stálin à frente do Estado soviético, teriam 

enorme repercussão sobre os destinos do PCB, sendo 

responsáveis por uma das mais sérias crises deste Partido." 

 "O não encaminhamento correto das resoluções do XX 

Congresso levou o PCB a uma séria crise interna e à defecção 

de um expressivo número de militantes e dirigentes. Num 

primeiro momento, o Partido sofreria pesadas perdas de 

setores mais à direita (....) Logo depois, haveria uma nova 

divisão, à esquerda, com o rompimento de grande número de 

dirigentes que estavam à frente do PCB há muitos anos. Estes 

acabariam fundando, ou reorganizando, como preferem afirmar, 
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o Partido Comunista do Brasil, inspirado inicialmente no 

pensamento de Mao Zedong e, posteriormente, no de Enver Hoxa, 

dirigente do Partido do Trabalho da Albânia". 

 Haroldo Lima e Aldo Arantes (História da Ação Popular: 

da JUC ao PCdoB, 1984, pp.124-127) expõem a seguinte versão 

sobre o debate, no interior da Ação Popular, acerca da 

trajetória do Partido Comunista do Brasil: 

"Logo depois do XX Congresso do Partido Comunista da 

União Soviética, em 1956, se corporificou no Brasil um surto 

revisionista, cujas raízes já existiam embrionariamente. Tal 

surto foi encabeçado por Agildo Barata e debelado pelo Comitê 

Central, inclusive com a participação de Prestes. Após junho 

de 1957, quando no PCUS o grupo de Kruschov manobrou e deu um 

golpe, afastando da direção Molotov, Malenkov e Kaganovich, 

defensores dos princípios marxistas-leninistas, aqui no 

Brasil, Prestes e seus seguidores alteraram completamente 

suas posições, assumindo as do grupo revisionista de 

Kruschov." 

Portanto, Aldo Arantes e Haroldo Lima consideram que 

"Prestes e seus seguidores" alteraram "completamente" suas 

posições em junho de 1957. Fica implícita uma avaliação 

positiva da linha seguida pelo Partido, em particular pelo 

Comitê Central, nos anos imediatamente anteriores --que 

incluem, por exemplo, o período inicial do governo JK. 

Aldo Rebelo e Haroldo Lima dizem que "usando métodos 

antipartidários, Prestes conseguiu, em março de 1958, que o 

Comitê Central aprovasse uma 'Declaração Política' 

tipicamente revisionista, que alterava a linha do Partido e 

propunha um 'caminho pacífico da revolução brasileira' a ser 

seguido, usando-se a pressão das massas e das 'correntes 
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nacionalistas do Congresso, das Forças Armadas e do 

governo'." Além disso, o "grupo prestista" estaria "empolgado 

com a perspectiva de o Partido ser legalizado após a vitória 

da candidatura do Marechal Lott à Presidência da República." 

Nas páginas do semanário Novos Rumos, há várias matérias 

e declarações que permitem acompanhar as relações entre o 

Partido e a candidatura Lott. Particularmente interessante é 

o balanço das eleições de 1960, publicado na edição de 

19/8/1960. 

Haroldo Lima e Aldo Arantes consideram que o grupo de 

Prestes "preparou tendenciosamente um congresso, o V 

Congresso do Partido, que terminou se realizando em agosto de 

1960. Enquanto nos debates anteriores ao Congresso, pela 

imprensa, a maioria das opiniões emitidas era contrária à 

linha oportunista, o Congresso refletia uma situação oposta. 

Eleições manipuladas de delegados fizeram com que o grupo 

revisionista lá aparecesse em maioria, e nessa base aprovasse 

a linha direitista da declaração e afastasse do Comitê 

Central 12 membros efetivos, de um total de 25, além de 

vários suplentes." 

Jacob Gorender contesta vivamente esta tese. Já em 1960, 

em artigo intitulado "O V Congresso dos Comunistas 

brasileiros" (revista Estudos Sociais Vol. III n. 9, de 

outubro de 1960, p. 3) ele diz o seguinte: 

"Com a realização do V Congresso, num clima de ampla e 

calorosa discussão, deram os comunistas brasileiros 

demonstração de vitalidade política, de força teórica e do 

genuíno caráter democrático do seu movimento." 

"Durante quatro meses, semana a semana, através de 

numerosas e largas páginas de jornal, processou-se 
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abertamente, perante a opinião pública, um debate em que as 

opiniões se chocaram carregadas de entusiasmo, mas sem 

abandonar, no fundamental, o terreno dos princípios, que 

assegura a unidade acima das divergências." 

Um quarto de século depois, o mesmo Gorender (Combate 

nas trevas, p. 35) dirá que "nas organizações partidárias, na 

imprensa e no plenário, travou-se um debate democrático, que 

fez do Quinto Congresso o oposto do Quarto Congresso. Ao 

contrário do que alegou Amazonas, a derrota da corrente 

stalinista resultou de sua condenação pela opinião livre e 

amplamente majoritária dos militantes." 

Em entrevista concedida em fevereiro de 200017, João 

Amazonas diz que "o V Congresso foi extremamente manipulado". 

João Amazonas dá como exemplo "a forma como foi encaminhada a 

preparação e realização da conferência estadual do Rio Grande 

do Sul, encarregada de eleger os delegados locais ao 

Congresso. Na ocasião, Prestes, pessoalmente, deslocou-se 

para Porto Alegre, com a colaboração de Jover Teles, com 

objetivo de eleger uma bancada totalmente de acordo com as 

teses revisionistas. Nesse sentido, ele foi parcialmente 

derrotado, porque a bancada gaúcha ficou 50% ao lado das 

posições revisionistas e 50% das revolucionárias. Nesse mesmo 

evento, Prestes mobilizou um advogado de renome nacional, 

membro do Partido, para tentar demover os que ainda estavam 

vacilantes. Todo o processo de preparação do V Congresso foi 

eivado de mentiras descaradas, como as informações divulgadas 

por Prestes de que, durante o período da clandestinidade, 

teria sido praticamente preso, que não tinha dinheiro e que 

fora impedido de viajar à URSS. Tais posições foram 

cabalmente desmascaradas durante as plenárias do V Congresso 
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– inclusive com a concordância pública dos membros da direção 

que encerrava sua gestão, como Giocondo Dias". 

João Amazonas diz, ainda, que "num universo de 

aproximadamente 400/450 delegados, apenas 20 deles (em torno 

de 5%) foram eleitos com a bandeira revolucionária".  

Ao contrário do IV Congresso, cujas resoluções incluem 

uma descrição das sessões plenárias (Problemas, dezembro de 

1954 a fevereiro de 1955), não localizamos na bibliografia 

consultada nenhuma descrição da plenária final do V 

Congresso. 

A esse respeito, João Amazonas faz o seguinte relato 

sobre as sessões plenárias do V Congresso: "era preciso ter 

muita coragem e determinação revolucionária para manifestar 

as idéias contra o rumo que estava sendo indicado pela 

direção do Partido. O plenário em nenhum momento encarou a 

discussão de forma aberta e democrática e todas as vezes que 

algum desses 20 delegados ousava fazer algum pronunciamento 

era recebido por vaias, estimuladas pela mesa". 

Para Antonio Galdino (p.46), "o V Congresso por si só 

poderia tornar-se tema de uma pesquisa. Foram publicadas na 

'Tribuna de Debates', entre artigos e cartas, (...) um total 

de 280 textos. A rigor, havia limites implícitos nos debates, 

que estavam estabelecidos desde a crise de 1956. Contudo, no 

que diz respeito às questões da linha política e 

interpretações as discussões foram livres. O mecanismo de 

controle do grupo dirigente pecebista se deu através da ação 

para garantir uma composição plenária final do congresso, 

majoritariamente comprometida com a política oficial." 

Outro que trata, indiretamente, da legitimidade do V 

Congresso, é Daniel Aarão Reis Filho (in: As esquerdas e a 

democracia, 1986, p.24): 
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"O PCB, em duas décadas, conheceu apenas dois debates 

públicos: em 1956 e 1960. O primeiro, a rigor, durou apenas 

um mês e meio, de 6 de outubro (publicação do artigo de João 

Batista de Lima e Silva: "Não se pode adiar uma discussão que 

já se iniciou em todas as cabeças") a 20 de novembro (carta 

de Luís Carlos Prestes ao Comitê Central --a chamada carta-

rolha-- impondo restrições ao conteúdo e à forma do debate), 

e foi desencadeado à revelia da direção. Depois da carta-

rolha, o debate ainda prosseguiu até abril de 1957, aí já 

devidamente controlado. O segundo teve uma duração mais 

ampla: pouco mais de três meses. Tratava-se, porém, de um 

debate de ratificação, já que a mudança política essencial já 

fora realizada pelo Comitê Central em março de 1958, com a 

formulação da Declaração Política daquele mês. Seria ainda 

necessário mencionar o debate que precedeu a realização do VI 

Congresso, em dezembro de 1967, também bastante controlado e 

destinado a consagrar as teses da maioria da direção 

partidária. De comum entre os três debates, a dinâmica 

excludente que os caracteriza. O de 1956 conduz à 

marginalização do chamado "grupo Agildo Barata". O de 1960 

assiste à marginalização da tendência que, mais tarde, dará 

lugar ao PCdoB. Finalmente, o de 1967 marginalizará a maioria 

dos quadros do velho Partidão." 

Voltando a Haroldo Lima e Aldo Arantes: eles dizem que, 

"embora divergindo, os marxistas-leninistas do Partido 

continuaram subordinando-se à disciplina partidária. 

Entretanto, a 11 de agosto de 1961, passando por cima até das 

decisões oportunistas do V Congresso, e pretextando criar 

condições para legalizar o Partido, Prestes e seu grupo, por 

meio do Comitê Central, fizeram publicar pela imprensa novo 

Programa e novos Estatutos de um novo partido cognominado 

Partido Comunista Brasileiro, assegurando que toda 
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documentação seria encaminhada ao Tribunal Superior 

Eleitoral." 

Os autores descrevem os fatos posteriores e concluem 

dizendo que o estudo da questão levou a direção da Ação 

Popular a concluir que o PCdoB era "o velho partido da classe 

operária brasileira".  

Uma visão critica do processo de incorporação da Ação 

Popular ao Partido Comunista do Brasil pode ser encontrada no 

texto "Estevão e o Partido Comunista do Brasil", de Duarte 

Pereira (edição mimeografada, 15 de agosto de 1999), escrita 

pelo autor --um dos principais dirigentes da Ação Popular 

Marxista Leninista-- quando doou para o Arquivo Edgar 

Leuenroth sua coleção de documentos da AP e do PCdoB. Faremos 

referência às opiniões de Duarte, quanto discutirmos a 

questão do estalinismo, do maoísmo e da análise da sociedade 

brasileira. 

Péricles de Carvalho e Francisco de Almeida (PCdoB, a 

sobrevivência de um erro, 1985) descrevem assim a trajetória 

geral do PCdoB: 

"As denúncias e questões levantadas no XX Congresso do 

Partido Comunista da União Soviética, iniciando luta contra 

uma série de deformações e tendências nocivas existentes no 

Governo e no Partido, sobretudo contra o 'culto à 

personalidade', provocaram nas fileiras do Partido Comunista 

Brasileiro em fins dos anos 50 um rico exame crítico e 

autocrítico de sua experiência." 

"Antes mesmo da divulgação do famoso informe de Nikita 

Kruschov, em 1956, grande parte dos comunistas brasileiros já 

se davam conta da necessidade de uma reviravolta na 

orientação política, condenavam o mandonismo e os rígidos 

métodos de direção impositiva e reclamavam a reorganização do 

núcleo dirigente que há anos comandava o PCB". 
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"Tendo à frente figuras de expressão como Arruda Câmara, 

João Amazonas, Maurício Grabois e Pedro Pomar, esse pequeno 

grupo de dirigentes resistiu o mais que pôde em iniciar o 

processo de discussão interna, apegando-se à orientação 

errônea do passado, em cuja base estava o Manifesto de Agosto 

de 1950 e resistia à modificação dos métodos personalistas e 

mandonistas. Esse grupo, que se opunha a uma trajetória ampla 

e profunda dos erros e debilidades da trajetória do Partido 

até então, revelava sua incapacidade de colocar-se à altura 

da nova realidade vivida pelo PCB e pelo movimento comunista 

e operário internacional". 

Nesse ponto, Carvalho e Almeida destacam que o 

"Manifesto de Agosto colocava, entre outras coisas, a questão 

da insurreição e da luta armada sem qualquer vinculação com a 

situação objetiva do momento".18 

"O aprofundamento das divergências entre esse grupo e o 

conjunto do Partido conduziu à cisão, sobretudo depois de sua 

derrota política no V Congresso, realizado abertamente no Rio 

de Janeiro, fugindo ao clandestinismo artificial, em setembro 

de 1960. O acirramento das contradições internas, 

principalmente a carta dirigida pelo grupo ao Comitê Central, 

em agosto de 1961, levou à expulsão desses dirigentes que, em 

fevereiro de 1962, realizam em São Paulo a Conferência 

Extraordinária do Partido Comunista do Brasil". 

"Em seu Manifesto-Programa, o PCdoB define suas 

posições. Analisando a sociedade brasileira, sua 

caracterização não difere muito da visão do Manifesto de 

Agosto de 1950 e da Resolução Política do IV Congresso do 
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PCB, em 1954. No tocante ao poder, por exemplo, defende a 

instalação de um Governo Popular Revolucionário, após a 

derrubada do governo da burguesia, através da luta armada, já 

que 'as classes dominantes tornam inviável o caminho pacífico 

da revolução'. Tendo sido intensa sua propaganda em favor da 

solução violenta, desde o tempo de João Goulart". 

Carvalho e Almeida registram que a Manifesto-Programa do 

PCdoB afirma que "a União Soviética marcha para o comunismo"; 

só "quatro anos depois, isto é, em 1966, em sua VI 

Conferência Nacional", o PCdoB "faz a defesa integral da 

visão chinesa, já nessa época rompida com a URSS e Cuba". 

Noutro capítulo de seu opúsculo, Carvalho & Almeida 

dizem que "foi o grupo constituinte do PCdoB em 1962, à cuja 

frente se encontrava João Amazonas, que se aferrou a todos os 

aspectos atrasados do Partido Comunista Brasileiro (sic), no 

momento em que este desenvolvia uma profunda autocrítica na 

sua linha política e nos seus métodos mandonistas". 

Os autores citam Salomão Malina (in: Revista Oitenta, nº 

1, L&PM Editores, Porto Alegre, 1981, p.217), dirigente do 

PCB, segundo o qual "o maior número dos dissidentes daquela 

época saiu em função da China. Eles criaram um partido, que 

se chamou Partido Comunista do Brasil, em contraposição ao 

nosso, o Brasileiro. Sua orientação geral era chinesa. Antes 

do racha, a linha deles tinha sido derrotada num congresso de 

nosso Partido. Tudo aquilo aconteceu numa época em que 

poderíamos considerar de ascendência das lutas de libertação 

nacional; na Argélia, no Vietnã (que se libertara da 

dominação francesa), em Cuba e em vários novos países 

africanos. Lutas que, em sua maioria, se caracterizavam como 

revoluções de bases populares camponesas. Algo diferente da 

visão marxista comum; eram caminhos novos. Exemplos que 
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motivaram e influenciaram muita gente que era revolucionária 

como nós". 

Os autores prosseguem dizendo que "no seu V Congresso, 

em fins de 1960, o Partido Comunista Brasileiro fez um 

balanço crítico de sua política até então", defendendo um 

"combate simultâneo às tendências dogmáticas e 

revisionistas". 

Sobre este ponto é interessante a leitura do já citado 

artigo de Jacob Gorender ("O V Congresso dos Comunistas 

brasileiros", de outubro de 1960), onde ela avalia da 

seguinte forma os resultados do V Congresso: 

"Ao aprovar o conteúdo fundamental das Teses e uma 

Resolução Política, que as sintetiza, levando em conta 

críticas justas apresentadas durante a discussão, o V 

Congresso tornou vitoriosa determinada linha geral. Esta 

constitui hoje o fio condutor para a atividade de todos os 

comunistas, acima das divergências que mantiveram no período 

do debate." (p. 4) 

"O processo de elaboração desta linha geral se deu 

através de longa prática vivida intensamente e da luta 

interna, do confronto de opiniões, que, desde 1956, após o XX 

Congresso do PCUS, estimulou de modo imperativo o pensamento 

marxista brasileiro", representando a superação "tanto de um 

estilo dogmático de raciocínio como das tendências à revisão 

dos princípios marxistas, sob a pressão ideológica da pequena 

burguesia e da burguesia." (p. 4) 

Como exemplos concretos da "maneira dogmática de 

raciocinar", Gorender cita "as idéias da revolução a curto 

prazo, da impossibilidade de uma política de soluções 

positivas no atual regime do país, da absolutização do 

caminho da luta armada, do golpe principal dirigido contra a 

burguesia nacional-reformista, da conquista de um poder 
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revolucionário sob a direção do proletariado sem a 

necessidade da luta por formas políticas de aproximação". (p. 

4) 

Gorender cita, também, três episódios da vida política 

nacional que teriam, em sua opinião, refutado --"antes na 

prática do que na teoria", "por via positiva como por via 

negativa"-- a política sectária: a campanha pelo monopólio 

estatal do petróleo, a crise de agosto de 1954 e a crise de 

novembro de 1955. Enquanto o primeiro episódio mostrou a 

possibilidade e a necessidade de uma "política de soluções 

positivas", os dois outros episódios teriam deixado patente 

"a urgência de reformular a política de frente única e de 

indicar as indispensáveis formas de governo de aproximação a 

um poder revolucionário." (p. 5) 

Ao mesmo tempo, Gorender diz que a elaboração da linha 

do V Congresso também passou pelo combate ao revisionismo, 

vitaminado pelas "dificuldades que o movimento comunista 

mundial atravessou em 1956" e estímulo próprio na euforia do 

"desenvolvimentismo" burguês, que alguns acreditaram capaz de 

conduzir, por si mesmo, a transformações revolucionárias em 

nossa sociedade." (p.5) 

Como exemplos concretos da "maneira revisionista de 

pensar", Gorender cita idéias como as da "hegemonia da 

burguesia na etapa atual da revolução, do papel auxiliar do 

partido do proletariado na frente única nacionalista (idéia 

que um grupo de desertores levou ao extremo da luta pela 

liquidação do partido), da reforma agrária latifundiário-

capitalista e do papel secundário da aliança operário-

camponesa, da separação mecânica entre as tarefas nacionais e 

as tarefas democráticas e populares da revolução." (p. 5) 

Segundo Gorender, as idéias revisionistas não 

"suportaram o embate da vida real (...) As dificuldades 
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atravessadas pelo movimento comunista mundial em 1956 não 

representavam senão, como disse Kruschov, uma febre 

passageira, que não indicava debilitamento, mas 

fortalecimento do organismo, que não implicava em falência de 

princípios marxistas, mas, ao contrário, em sua plena 

reafirmação, através do repúdio das violações decorrentes do 

sistema do culto à personalidade de Stálin". (p. 6) 

"Em nosso país, o 'desenvolvimentismo' capitalista do 

governo Kubitschek não tardou em demonstrar, sobretudo depois 

de 1958, o seu caráter essencial de curso conciliador, que 

não conduz à superação das contradições fundamentais da 

sociedade brasileira, mas antes as agrava, uma vez que 

desenvolve o capitalismo no sentido da adaptação à 

dependência com relação ao imperialismo e da conservação do 

monopólio latifundiário na estrutura agrária." (p.6) 

"A burguesia nacional apresentou, a par disso, com 

nitidez crescente, a sua dúplice natureza de classe 

exploradora, o seu potencial de força anti-imperialista e, ao 

mesmo tempo, a sua tendência inerente às vacilações, às 

inconsequências e aos compromissos com a dominação 

imperialista".(p.6) 

Comentando esta análise de Gorender, Leôncio Martins 

Rodrigues dirá que "as cisões posteriores, que levaram à 

formação do PCBR e da ALN, indicam que certas divergências, 

que na ocasião talvez não se tenham explicitado inteiramente, 

já existiriam no interior do grupo que sucedeu à anterior 

equipe stalinista de Diógenes Arruda. Assim, a interpretação 

que Jacob Gorender faz da linha aprovada no V Congresso, 

parece mais radical do que a simples leitura da 'Resolução 

Política' levaria a crer". (HGCB, p. 428) 

Retornando a Carvalho & Almeida: "Foi em decorrência [da 

luta de idéias travada no V Congresso] que se cristalizou o 
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grupo que se arvorou em bastião de defesa dos 'princípios' do 

Partido, herdeiro do Partido Comunista do Brasil. Dirigentes 

e militantes politicamente mais sectários, mais dogmáticos, 

afora divergências maiores no plano da política internacional 

e com relação à linha política, não admitiam nem mesmo mudar 

o nome da organização para Partido Comunista Brasileiro, a 

fim de eliminar o pretexto pelo qual o PCB foi posto na 

ilegalidade, em 1947, eliminando também referências que 

servissem de justificativa para ações provocatórias do 

regime". 

"O grupo que se auto-intitulava detentor do Partido 

começou a se distanciar enormemente das posições dos seus 

antigos companheiros de organização. Tanto que, após 12 anos 

fora de circulação, reativou o jornal A Classe Operária, em 

março de 1962, sob a editoria de Maurício Grabois e Pedro 

Pomar". 

Citando Boris Koval (História do proletariado 

brasileiro, 1982, p. 485), os autores dirão que: 

"Entusiasmado com a Revolução Cubana, vitoriosa em 1959, o 

grupo sustentador do PCdoB combatia a política do PCB, 

durante o governo João Goulart, ao considerar que 'em vez da 

luta por reformas radicais, era preciso iniciar imediatamente 

uma revolta armada, com o objetivo de derrubar o governo de 

Jango e tomar o poder'." 

Os autores citam ainda Carlos Magalhães (in: Teoria & 

Política nº 2, 1981, p. 121), para quem "o PCdoB nasceu num 

clima de entusiasmo pelo exemplo cubano. Basta lembrar que 

foi Maurício Grabois quem traduziu e editou, em novembro de 

1961, o livro Guerra de Guerrilhas, de Guevara, logo proibido 

pelo Governo Goulart, sob pressão dos militares. As 

posteriores críticas ao foquismo, já sob a influência dos 

seus primeiros insucessos em alguns países e do alinhamento 
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com o PC da China (em conflito aberto, àquela altura, com a 

URSS e com Cuba), não significou o abandono das esperanças na 

conspiração armada do pequeno grupo. A crítica não foi 

completa, nem consequente. Para que fosse, seria preciso 

integrá-la numa análise muito mais geral dos problemas da 

revolução brasileira. Mas esse esforço parecia 

desnecessário'."  

Como fato "complementar", os autores dizem que "as 

comemorações de 1º de Maio de 1962 tiveram a participação de 

João Amazonas e Maurício Grabois em Havana, onde contactaram 

com o PC da China". Não localizamos na bibliografia 

consultada nenhuma outra referência a este contato. 

Carvalho & Almeida concluem dizendo que "rompido com o 

Partido Comunista da União Soviética e o PC cubano, ainda em 

1962, o PCdoB encontrou, até 1978, nos maoístas da China 

Popular a fonte de inspiração de suas teorias e de suas 

atividades". (pp 9-21). 

Como veremos no capítulo 4 desta dissertação, há na 

bibliografia quem --como Duarte Pereira-- veja de maneira 

mais nuançada a relação PCCh/PCdoB. 

Jacob Gorender (Combate nas Trevas, pp.37-39) começa o 

capítulo que fala da cisão de 1962 com a seguinte frase: 

"Colocados na defensiva durante o debate de 1956-1957, 

Amazonas e Grabois não cederam com relação às posições 

stalinistas". Ou seja, a cisão de 1962 é relacionada 

diretamente com os debates do XX Congresso.  

Feita esta introdução, Gorender diz o seguinte: "A 11 de 

agosto de 1961, o semanário Novos Rumos --desde fevereiro de 

1959 circulando em lugar da Voz Operária como órgão central 

do PCB-- publicou o Programa e os Estatutos do Partido 

Comunista Brasileiro, ao lado de uma entrevista de Prestes 

que anunciava o encaminhamento de ambos os documentos ao 
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Tribunal Superior Eleitoral para fins de registro legal do 

partido. Ao substituir "do Brasil" por "brasileiro", 

pretendia-se obviar uma das alegações da cassação judicial de 

47, a de que o PCB não era um partido brasileiro, mas a Seção 

do Brasil da Internacional Comunista". 

 Gorender constata que a "substituição se mostrou inútil, 

uma vez que o TSE não se impressionou com a alteração nominal 

e negou o registro". A bibliografia consultada não traz 

nenhuma informação sobre o processo que resultou na recusa de 

registro para o Partido Comunista Brasileiro; tampouco há 

qualquer referência a repercussão desta recusa nas discussões 

internas, à época, do PCB. 

Prosseguindo com Gorender: "De seu lado, os stalinistas 

argumentaram que o Comitê Central incorrera em infração de 

princípios, que o Programa e os Estatutos encaminhados ao TSE 

se afastavam do marxismo e que, portanto, Prestes e seus 

companheiros haviam renegado o partido fundado em 1922 e 

criado um novo partido revisionista (...) um protesto 

subscrito por uma centena de militantes encampou a 

argumentação e declarou assumir a defesa do verdadeiro 

partido comunista".  

Curiosamente, nem Gorender nem nenhum outro dos autores 

consultados faz referência à "Resolução" que o Comitê 

Regional do Rio Grande do Sul adotou, em setembro de 1961, em 

defesa da convocação do Congresso.19 

 Finalmente, Gorender diz que "em fevereiro de 1962, 

reuniu-se a chamada Conferência Nacional Extraordinária do 

Partido Comunista do Brasil, logo conhecido pela sigla PCdoB. 

Consumava-se a cisão e formalizava-se a coexistência de dois 

partidos comunistas em nosso país. O PCdoB se proclamou (...) 

                                                           
19

 Ver Anexos. 
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o mesmo partido comunista fundado em 1922 e 'reorganizado' em 

1962. Eleva esta duvidosa versão historiográfica a questão de 

princípio, pois se trata de afastar toda dúvida acerca de 

qual é o partido do proletariado brasileiro. De acordo com o 

dogma stalinista, o proletariado não pode ter mais de um 

autêntico partido revolucionário". 

 O relato que Gorender faz da cisão a apresenta, 

portanto, como uma reação dos stalinistas à mudança do nome 

do Partido. Ato contínuo, Gorender complementa esta 

explicação: 

 "Na Conferência Nacional Extraordinária, o PCdoB aprovou 

um Manifesto-Programa que retomou as teses do Programa do 

Quarto Congresso do PCB. Como objetivo principal, colocou a 

conquista de um governo popular revolucionário (...) e 

repeliu a luta pelas reformas de base. Tarefa imediata devia 

ser a instauração do novo regime --anti-imperialista, 

antilatifundiário e antimonopolista. O que não se daria pelo 

inviável caminho pacífico, porém pelo violência 

revolucionária". 

 Para completar a tríade explicativa (Stálin, luta armada 

e China), Gorender diz que no "Manifesto-Programa ainda se 

afirmava que a União Soviética marcha para o comunismo. 

Contudo, o PCdoB encontrou má acolhida do PCUS e optou pelo 

alinhamento com o Partido Comunista da China. Em julho de 

1963, um artigo de Maurício Grabois chamou o PCCh de 

destacamento de vanguarda e força dirigente da revolução 

mundial (...) O maoísmo ganhava difusão institucionalizada no 

Brasil e atuava como força aglutinadora contra o PCB". 

 Para Gorender, "a cisão do PCdoB teve pequena dimensão e 

não afetou o PCB, então em vigoroso ascenso político e 

orgânico". Ademais, o "PCdoB manteve a concepção das duas 



 74

etapas da revolução, o que o identificava ao PCB, por mais 

que se detestassem". 

O Perfil dos Atingidos/Projeto Brasil: Nunca Mais (1988, 

pp. 23-24), obra coletiva elaborada sob a proteção da 

Arquidiocese de São Paulo da Igreja Católica, traz um 

"verbete" sobre o Partido Comunista do Brasil.  

Segundo o Perfil dos Atingidos, a "primeira divisão mais 

expressiva nas fileiras do PCB, que resultou em duas forças 

partidárias com linha política claramente diferenciada, e que 

proseguiram existindo como forças distintas até a atualidade 

--o PCB e o PCdoB--, consumou-se em 1962." 

"Tal cisão teve seus primeiros fundamentos na maneira 

desencontrada como reagiram os militantes e dirigentes do 

partido ao impacto das revelações sobre os desmandos de 

Stálin, feitos por Nikita Kruschov no XX Congresso do PCUS, 

de 1956. Após a perplexidade do primeiro momento, a maioria 

do aparelho dirigente encaminha-se para um alinhamento com a 

nova orientação soviética, assume a necessidade de rever a 

leitura histórica de toda a época stalinista e absorve as 

formulações sobre coexistência pacífica entre os blocos 

socialistas e capitalistas, concorrência pacífica no campo da 

pesquisa científica e desenvolvimento econômico, e da 

viabilidade da transição pacífica ao socialismo, como 

orientação para a estratégia geral dos PCs dos diferentes 

países." 

"Um grupo de dirigentes importantes do PCB, como João 

Amazonas, Pedro Pomar, Maurício Grabois e, em seguida, 

Diógenes Arruda Câmara, constituem um núcleo obstinado a 

discordar da nova orientação. Em torno deles seria composta 

uma área de luta interna que acabaria chegando ao rompimento 

completo, com medidas disciplinares, destituições, expulsões 
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e acusações mútuas, até que ficasse constituído, em 1962, um 

partido dissidente denominado PCdoB." 

"A diferença de sigla decorre de uma bizarra questão de 

nomenclatura. Vivendo por volta de 1960 uma situação de semi-

legalidade, o PCB desenvolvia gestões na tentativa de 

reconquistar sua legalização plena. Para driblar o argumento 

formal utilizado na sentença que lhe cassara o registro, em 

1947, de que o nome Partido Comunista do Brasil deixava 

implícito tratar-se de uma organização internacional ligada a 

potência estrangeira, sendo o PCB uma mera seção "do Brasil", 

a direção do partido modifica seu nome para Partido Comunista 

Brasileiro, em agosto de 1961, além de abrandar a redação de 

alguns itens de seu Programa e de seus Estatutos." 

"Em fevereiro de 1962, quando se constitui organicamente 

o partido resultante da cisão liderada por João Amazonas, 

este grupo permanece fiel à orientação da época stalinista, 

retoma o nome original do partido --Partido Comunista do 

Brasil--, e inclui o monossílabo 'do' na própria grafia da 

sigla, para evidenciar claramente uma distinção com o PCB de 

Luís Carlos Prestes." 

"Quando esses dois partidos passam a existir como forças 

independentes, o PCB começa a ser referido regularmente como 

"pró-soviético", enquanto o PCdoB fica conhecido como "pró-

chinês", em virtude do alinhamento assumido no decorrer do 

conflito sino-soviético. 

Noutra passagem, o Perfil dos Atingidos (pp. 29-30) 

afirma o seguinte sobre o PCdoB: "É comum apontar, como marco 

de seu nascimento a realização de uma 'Conferência Nacional 

Extraordinária' pelos dissidentes do PCB alinhados com João 

Amazonas, em fevereiro de 1962, em São Paulo, que resultou no 

lançamento do novo partido e a aprovação de seu 'Manifesto-

Programa'." 
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"Cabe registrar, entretanto, que o PCdoB sempre 

reivindicou ser o continuador autêntico do partido fundado em 

1922, apontando a data de 1962 como um mero momento de 

'reorganização'. Em março de 1962 o PCdoB retomou a 

publicação de A Classe Operária, órgão fundado em 1925 e que 

tivera sua edição interrompida há alguns anos." 

"O PCdoB foi criado, portanto, na conjuntura em que se 

acelerava o avanço das mobilizações populares em defesa das 

'Reformas de Base', no governo Goulart. Teve até 1964 linha 

de atuação marcada por uma postura à esquerda do PCB, embora 

limitada pelo reduzido porte de seu quadro partidário e pela 

necessária concentração de esforços nas tarefas de 

organização interna." 

"Sua proposta programática não modificou 

substancialmente a análise sustentada pelo partido na fase 

anterior à cisão." 

"No campo da estratégia, no entanto, desde o primeiro 

momento o PCdoB desfechou intransigente crítica à linha 

pacífica do PCB e, aos poucos, foi se compondo um pensamento 

global a respeito de como deveria se desenrolar a luta 

revolucionária no país. Esse pensamento apareceu plenamente 

elaborado em janeiro de 1969, sob o título "Guerra Popular: 

Caminho da Luta Armada no Brasil", documento que traz 

nitidamente a influência do processo revolucionário vivido 

pelo povo chinês entre 1927 e 1949, sustentando que "o 

processo revolucionário brasileiro terá na área rural seu 

mais importante palco de luta, sendo os camponeses os 

protagonistas principais". Segundo Wladimir Pomar, as 

referências à "guerra popular prolongada" encobriam a 

hegemonia das concepções conhecidas como "foquistas".  



 77

Antonio Ozai, em História das Tendências no Brasil 

(1988, pp.88-89), apresenta da seguinte maneira a cisão que 

deu origem ao PCdoB:  

"Desde o V Congresso que os comunistas lançaram-se à 

luta pela legalização do partido. Entretanto, a conquista da 

legalidade se via dificultada pelo código eleitoral 

brasileiro, que não admitia partidos 'extremistas'. Soma-se à 

isso, o fato do Partido Comunista ser acusado de representar 

um instrumento da União Soviética e de, por isso, ser uma 

secção do Partido Mundial". 

"A mudança de nome do partido é a gota d'água que 

ocasionará o racha entre os chamados 'revisionistas' e os 

stalinistas (...) o debate interno surge com as denúncias e 

críticas à Stálin feitas no XX Congresso do PCUS; acelera-se 

com o afastamento de dirigentes com tradição stalinista da 

Comissão Executiva; aprofunda-se com a Resolução Política de 

Março de 1958 e com a consequente continuidade desta linha 

política definida no V Congresso, onde uma parcela da direção 

que mantinha as tradições stalinistas e o controle do partido 

por muito tempo, perde a hegemonia. Paralelo a este processo 

interno, estaria a briga do Partido Comunista Chinês que 

criticava a nova política do PCUS como revisionista." 

"Os dissidentes elaboram a 'Carta dos Cem', onde 

protestam e criticam a mudança do nome e os novos estatutos 

que nas suas análises omitia deliberadamente as referências 

ao marxismo-leninismo e à luta revolucionária. Este documento 

vai se constituir no detonador do processo de ruptura, pois 

os 'revisionistas' haviam aceito a autocrítica sobre Stálin, 

orientada pelo PCUS, mas (...) não abandonaram a prática 

instituída: em vez de debater as divergências, excluem-se os 

divergentes". 
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Vale lembrar que o IV Congresso do Partido Comunista, 

realizado em 1954, assumira o "compromisso de honra de não 

poupar esforços para a bolchevização de nosso Partido, para 

forjá-lo à imagem e semelhança do Partido de Lênin e Stálin".  

Os relatores dos informes lidos durante o IV Congresso e 

publicados pela revista Problemas, foram: Luiz Carlos 

Prestes, Diógenes Arruda, João Amazonas, Maurício Grabois, 

Carlos Marighella, Luiz Telles, Ely Brasil, Cid Ramos, Oto 

Santos, Augusto Bento, Iracema Ribeiro, Olga Maranhão, Jorge 

Vila, Sabino Bahia, Alcides Campos, Agildo Barata, Sérgio 

Holmos e Astrogildo Pereira. O mesmo IV Congresso elege o 

Comitê Central que dirigirá o Partido entre 1954 e 1960. 

Continuando com Ozai: "o grupo liderado por Amazonas, 

Grabois e Pomar foi expulso formalmente no início de 1962, 

por 'seus sistemáticos ataques à unidade e à disciplina dos 

movimentos comunistas'." 

"Expulsos, os dissidentes realizam em fevereiro de 1962, 

a Conferência Nacional Extraordinária. Surge --ou como querem 

seus militantes-- reorganiza-se o Partido Comunista do 

Brasil-- assumindo-se como o Partido Comunista fundado em 

1922, portador das tradições stalinistas que significavam a 

continuidade do marxismo-leninismo. Nesta Conferência 

Extraordinária (...) define-se ainda um trabalho de 

reabilitação de Stálin." (pp 88-89) 

Registre-se que nas duas resoluções aprovadas por esta 

conferência, não há nenhuma referência nominal a Stálin, nem 

tampouco a este "trabalho de reabilitação". 

Apolônio de Carvalho (Teoria e Debate, abril/junho de 

1989), que participou do "levante" de 1935, da resistência 

francesa contra a ocupação nazista e integrou a direção do 

PCB e do PCBR, diz que “houve dois momentos, dois ciclos de 

ruptura do PCB: 61/62 e 64/67. As origens são as mesmas (...) 
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Havia uma situação de estranheza em relação à política de 

45/46, em relação à visão de um caminho pacífico em 56, e 

essa estranheza de nossa parte foi crescendo a partir de 56. 

Ela colocou em posição de rebeldia uma parte dos dirigentes 

que não queriam aceitar a resolução política do XX Congresso. 

São os dirigentes que depois seriam afastados da direção e 

mais tarde formariam o PCdoB, mas que eram, em sua quase 

totalidade, membros do secretariado e da Comissão Executiva 

do Partido até agosto de 1957." 

Para Apolônio, portanto, o que estava em questão era a 

resolução política do XX Congresso, a questão da transição 

pacífica para o socialismo. E mesmo assim, como veremos 

adiante, durante os debates do V Congresso o tema foi tratado 

com a maior cautela pelos futuros dissidentes, como demonstra 

Antonio Galdino. 

Apolônio diz que "muitos de nós ficamos numa situação de 

dúvida, sem alternativa, situação muito penosa, porque 

imobilista. Nesse momento eu escrevi artigos para a Novos 

Rumos, mas não contestei de maneira violenta, nem deixei de 

ter o mesmo caminho anterior. Mas para o João Amazonas, Pedro 

Pomar, Arroyo, eu tinha imenso respeito. Na verdade, eu 

vacilei. Esses companheiros não negaram o marxismo e o 

partido de maneira nenhuma. Fizeram uma luta interna 

limpíssima, aberta, corajosa, decidida, muito positiva... 

Dentro desse quadro, eu vacilei porque eu tinha uma opinião 

muito apagada nessa questão. Não estava com eles para deixar 

o partido e não estava com a orientação do partido. Os 

companheiros fizeram a contestação, foram extremamente 

corajosos e lúcidos como militantes na defesa de seus 

direitos de pensar e criticar".  

"Em 1964 nós daríamos razão a eles. Por que nós não 

fomos com eles? Porque a alternativa que eles davam não nos 
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convencia, mas também porque tínhamos medo de que eles fossem 

o reflexo do cisma URSS x China. Não queríamos entrar nessa 

bancada. A URSS era o primeiro Estado socialista, era um 

patrimônio extraordinário dos trabalhadores do mundo. A China 

também, mas longe nessa questão. Não creio que fosse isto. 

Se, depois, eles se orientaram para um contato mais estreito 

com o PC da China e foram para outros lados, esse é um 

problema posterior. Naquele momento foi a contestação com 

absoluto direito. Foi uma posição que eu não soube ter, 

porque não estava convencido, como eles, da absoluta 

necessidade de romper por uma alternativa que eles aceitavam, 

que eu não aceitava ainda..." 

José Antonio Segatto (Breve história do PCB, 1989, 

pp.104-106) apresenta assim os acontecimentos: "Durante quase 

toda a década de 1950, as concepções dogmáticas e sectárias 

permearam e marcaram de forma profunda a linha política e a 

ação prática do PCB (...) Nesse período, um grupo de 

dirigentes --Arruda Câmara, João Amazonas, Ângelo Arroyo, 

Pedro Pomar, Maurício Grabois e outros-- ganha notável 

expressão na direção do PCB, tendo papel destacado na 

elaboração de sua linha política (Manifesto de agosto e IV 

Congresso). Seu poder de influência e direção dentro do PCB 

chega a ganhar expressão máxima quando da realização do IV 

Congresso (1954), no qual exercerá grande domínio e 

controle". 

As já citadas resoluções do IV Congresso (revista 

Problemas, dezembro de 1954/fevereiro de 1955, p.7) mostram 

que, como é óbvio, o grupo de notáveis do Partido Comunista 

incluía Prestes: "Foi indescritível o entusiasmo dos 

delegados ao aclamarem o nome de Prestes para o Comitê 

Central do Partido. Expressando o sentimento unânime dos 

militantes, os delegados reafirmaram a confiança do Partido 



 81

no seu chefe, no provado discípulo de Marx, Engels e Stálin, 

no líder querido das grandes massas brasileiras." 

As mesmas resoluções confirmam a existência de uma clara 

hierarquia: "sob aclamações, o Congresso reelegeu o dirigente 

Diógenes Arruda para o Comitê Central. Aplaudiu em seguida os 

nomes de João Amazonas, Carlos Marighella e Maurício Grabois. 

E assim, um a um, o Congresso votou os nomes dos novos 

membros do Comitê Central e candidatos a membro do Comitê 

Central." 

Na verdade, existem elementos de continuidade e 

descontinuidade entre o núcleo dirigente formado na 

Conferência da Mantiqueira, aquele que dirigiu o partido na 

legalidade, o que formulou as linhas do Manifesto de Agosto e 

do IV Congresso e, finalmente, aquele que daria origem ao 

PCdoB. 

Gorender nos informa, por exemplo, que Pedro Pomar 

"amargou, desde 1948, longo período de descenso na hierarquia 

partidária. Por motivos não esclarecidos, passou da Comissão 

Executiva à suplência do Comitê Central e, em 1955, 

atribuíram-lhe a direção do Comitê Distrital do Tatuapé, em 

São Paulo." Pedro Pomar não figura entre os membros do Comitê 

Central eleito em 1954, no IV Congresso. 

Segatto nos diz que "quando da realização do XX 

Congresso do PCUS (1956), os componentes deste grupo sofrem 

um primeiro abalo. Depois, com os desdobramentos daquele 

evento no Brasil, acabam perdendo boa parte do controle 

diretivo do PCB. Em 1958, com o início da elaboração da nova 

política e da autocrítica realizada pelos comunistas, esse 

grupo de dirigentes perde a hegemonia na direção do PCB. E, 

em 1960, com a realização do V Congresso, suas posições e 

concepções são definitivamente derrotadas." 
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"Nestes anos --1957/60-- tanto o passado comprometedor 

desses dirigentes é alvo de violentas críticas no interior do 

PCB, como também suas concepções dogmáticas e sectárias, suas 

posturas arrogantes e truculentas, enfim, seu profundo 

comprometimento com o estalinismo, com o qual não pretendiam 

romper. Sobre isso, a Resolução Política do V Congresso 

afirmava que 'é indispensável um esforço permanente para 

eliminar o sectarismo e o dogmatismo, que possuem raízes 

antigas e extensas na direção e nas fileiras do PCB'." 

"A partir de 1961, esse grupo e seus seguidores reagem, 

voltam à carga e intensificam as suas críticas à direção do 

PCB, utilizando como referência o Partido Comunista da China, 

cujas posições, naquele momento, entravam em choque com as do 

PCUS." 

"Ainda em 1961, o PCB realiza uma Conferência Nacional, 

onde é aprovado o novo estatuto, que alterava o nome de 

Partido Comunista do Brasil para Partido Comunista 

Brasileiro, além de não fazer referências à ditadura do 

proletariado. O grupo dissidente considera, em coerência com 

seu passado stalinista, que tais alterações equivaliam ao 

abandono do marxismo." 

Como Chilcote e Dulce Pandolfi, Segatto também faz 

referência à uma "Conferência Nacional" que teria aprovado o 

novo estatuto do Partido. A maioria dos autores, entretanto, 

diz que esta decisão foi adotada pelo Comitê Central. 

PCB, 1922-1982, Memória Fotográfica (p. 123), que teve 

Segatto como um de seus autores e organizadores, diz que em 

1961 "o Comitê Central do PCB se reúne e, na perspectiva da 

luta pela legalização do partido, através de pedido de 

registro na Justiça Eleitoral, modifica os estatutos e a 

denominação do partido". 
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Prosseguindo com Segatto: "em fevereiro de 1962, a 

defecção consuma-se: o grupo dissidente organiza uma 

'Conferência Extraordinária', e se decide por: a eleição de 

um novo Comitê Central; a manutenção do nome (Partido 

Comunista do Brasil - PCdoB); um programa político (bastante 

parecido com o do Manifesto de agosto de 1950 e do IV 

Congresso do PCB) etc. Na verdade, o grupo dissidente cria 

mesmo um novo partido, que tem por objetivo a implantação do 

que chamam de 'governo popular', através da 'luta armada'. No 

mês seguinte, os dissidentes começam a reeditar o velho 

jornal A Classe Operária, sob a direção de Maurício Grabois e 

Pedro Pomar e (re)iniciam a recuperação do dogmatismo 

stalinista, agora colocando como figura central do seu culto 

político a de Mao Tsé Tung." 

Segundo Duarte Pereira, é a Ação Popular quem 

caracterizava o "pensamento de Mao Zedong como uma nova etapa 

na teoria revolucionária do proletariado mundial, o 

denominado 'marxismo-leninismo-maoísmo' (...) O PCdoBrasil 

defendia, naquele momento, a natureza socialista e avançada 

da revolução chinesa; relacionava-se com o PC da China como 

um partido irmão, líder nos embates com o imperialismo e com 

o revisionismo contemporâneo; e reconhecia Mao Zedong como um 

revolucionário proletário destacado e eminente marxista-

leninista. Admitia também que existiam problemas novos que 

precisavam ser investigados. Mas não aceitava, com razão, que 

a história tivesse entrado numa fase distinta da época do 

imperialismo e da revolução proletária, estudada por Lênin; o 

leninismo permanecia atual, portanto, e não era necessário 

que os partidos marxistas-leninistas assumissem 

características inteiramente novas para cumprir suas tarefas. 

Os dois aspectos da posição do PCdoB, na época, estão 
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claramente expostos no artigo 'Atualidade das Idéias de 

Lênin', publicado por A Classe Operária em abril de 1970." 

Voltando a Segatto: "Daí em diante, o PCB e o PCdoB 

iriam se distanciar cada vez mais, adotando concepções 

totalmente diversas sobre o marxismo, a revolução socialista 

e várias outras questões essenciais de teoria e de prática, 

de estratégia e de tática". 

 Como podemos observar, alguns autores --como Gorender-- 

chamam a atenção para as semelhanças entre os partidos. 

Outros --como Segatto-- acentuam as diferenças. A diferente 

abordagem parece estar ligada a maior ou menor adesão atual 

dos autores às deliberações do V Congresso.20 

Daniel Aarão Reis Filho, no livro A revolução faltou ao 

encontro -os comunistas no Brasil (1990, pp.36-37) afirma que 

o "Partido Comunista do Brasil (PCdoB) surgiu como uma 

segunda alternativa política ao PCB. Suas origens remontam 

aos debates travados pelos comunistas entre 1956 e 1960." 

"Quando do debate de 1956, iniciado à revelia da direção 

partidária, os principais quadros do futuro 'núcleo 

dirigente' do PCdoB encontravam-se no Comitê Central e se 

tornaram alvo privilegiado dos ataques políticos." 

"O movimento crítico era amplo: ia do balanço das 

experiências, passando pelas questões de tática e estratégia, 

até chegar ao questionamento das direções e dos modelos 

internacionais. Os dirigentes de então lutaram como puderam: 

defenderam a URSS, relativizaram os crimes de Stálin, sempre 

ressaltando os 'aspectos positivos' da luta dos comunistas. 

                                                           
20

 Vale observar, também, que Segatto denomina de "defecção" a cisão 

ocorrida em 1962, ao mesmo tempo em que se refere (in: Raimundo Santos, A 

primeira renovação pecebista, pp I-VI) às "cisões" de 1967. 
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Mas, a despeito de sua experiência e argúcia, não perceberam 

que seus dias estavam contados." 

"Foram, assim, surpreendidos por uma articulação 

dirigida por Luís Carlos Prestes em torno de novas idéias que 

se imporiam em março de 1958. Uma reunião das instâncias 

superiores, em setembro de 1957, rebaixaria, sem apelação, 

velhas e provadas lideranças, sob o argumento de que estavam 

demasiadamente identificadas com erros e desvios evidenciados 

pelos debates. O cavaleiro da esperança salvava-se, mas 

sozinho, do incêndio. Caíram, então, João Amazonas, Maurício 

Grabois, Pedro Pomar, Diógenes Arruda, entre outros. Estava 

constituído, no mesmo movimento, o caldo de ressentimento de 

onde surgiria a direção do futuro Partido Comunista do 

Brasil". 

Na verdade, como aponta Moisés Vinhas, em abril de 1957 

são "destituídos quatro membros da executiva: Diógenes de 

Arruda Câmara, João Amazonas, Sérgio Holmos e Maurício 

Grabois. Para seus lugares são promovidos Giocondo Dias, 

Mário Alves, Calil Chade e Carlos Marighella." 

Quando este Comitê Central discute o documento conhecido 

como a Declaração de Março de 58, votam contra Amazonas e 

Grabois; Sérgio Holmos e Calil Chade se abstém. Não há 

registro na bibliografia consultada sobre qual teria sido o 

voto de outros membros do Comitê Central, que posteriormente 

fariam parte da dissidência, nem de Diógenes Arruda, que 

entraria no PCdoB após a cisão.21 

                                                           
21

 Aliás, ao contrário da versão repetida em inúmeras obras --inclusive no 

recente livro do jornalista Emiliano José, Carlos Marighella, o inimigo número um 

da ditadura militar, 1997, p.189-- Arruda não fez parte do grupo que "lidera a 

cisão que dará origem ao PCdoB em 1962." A esse respeito, ver a entrevista de 

João Amazonas, nos Anexos desta dissertação. 



 86

Estalinismo e ressentimento: este seria, segundo Daniel 

Aarão, o caldo de cultura de onde surgiria a direção do 

futuro PCdoB. Logo em seguida, Reis diz que: "Novamente 

derrotados pelas resoluções de agosto de 1960, voltariam à 

carga em agosto de 1961, quando o Comitê Central eleito no V 

Congresso resolver requerer a legalização do Partido, já 

agora com outro nome: Partido Comunista Brasileiro". 

Aarão não dá destaque, nas origens do PCdoB, às 

divergências estratégicas cristalizadas nos debates de 1960, 

preferindo --de maneira similar a Gorender-- fixar-se no 

estalinismo, na mudança de nome do Partido e no 

"ressentimento" com o rebaixamento praticado em 1957: 

"Os antigos dirigentes marginalizados sentiram chegada a 

sua hora. Reuniram a articulação que participara das 

discussões do V Congresso e reivindicaram melhor discussão em 

torno da mudança do nome". 

"Não se tratava, contudo, de uma questão de nomes. Os 

que se rebelavam denunciavam o abandono de tradições e de 

princípios. E o que era pior: o Partido nem sequer era 

consultado. Alegaram que o Congresso de 1960 não outorgara 

autorização para modificações de tamanho vulto." 

Como Gorender, Aarão trata como "alegação" a crítica. 

Vejamos o que diziam as resoluções do V Congresso: "as 

condições políticas atuais são particularmente favoráveis ao 

crescimento e fortalecimento do Partido e à conquista de sua 

legalidade (...) O crescimento das fileiras do Partido deve 

estar, por isso, intimamente associado a um trabalho 

persistente de consolidação da estrutura partidária e de 

educação dos comunistas no espírito do marxismo-leninismo. A 

legalidade do Partido Comunista não é uma reivindicação 

exclusiva dos comunistas, mas uma medida necessária à 
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consolidação da democracia em nosso país, um direito 

democrático de parcela considerável do eleitorado. A luta 

pela legalidade do Partido, tarefa imediata para todos os 

comunistas, deve ser conduzida tanto por meios jurídicos, 

como através de mobilização da opinião pública, e assumir o 

carácter de um amplo movimento que receba o apoio de todas as 

forças democráticas." 

Como veremos no capítulo 3, apesar desta disposição em 

tratar a legalização como fruto de uma luta ampla, o que se 

fez em 1962 foi algo semelhante ao que já se fizera em 1945 -

-com o acréscimo da mudança de nome: uma série de 

"adaptações" no programa partidário, na esperança de assim 

driblar a vigilância da justiça eleitoral. 

Daniel registra que "a discussão espocou no contexto da 

crise da renúncia de Jânio Quadros". A 28 de julho João 

Goulart inicia viagem oficial à República Popular da China, a 

11 de agosto de 1961 o Novos Rumos publica a decisão de mudar 

o nome do Partido, a 19 de agosto Che Guevara recebe a Grã-

Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul, a 25 de agosto de 1961 

Jânio renuncia (Amir Labaki, 1961: A crise da renúncia e a 

solução parlamentarista, 1986). 

Mas este contexto não é destacado como um elemento 

importante dos acontecimentos. Para Daniel, o protesto dos 

cem "não repercutiu no Partido e não sensibilizou a direção. 

Ao contrário. Foi caracterizado como manifestação de uma 

contradição insanável. Poucos meses depois, acusados de 

organizarem uma fração, proibida pelos Estatutos, os 

principais responsáveis pela Carta dos Cem começaram a ser 

expulsos do Partido. As cabeças rolavam, mas os atingidos não 

admitiam a legalidade do ato. Convocaram uma Conferência 

Extraordinária, constituindo organização própria, e 

reivindicando as tradições, as datas comemorativas, as 
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experiências e até mesmo as alianças internacionais do velho 

Partido fundado em 1922. E expulsaram os que os haviam 

expulsado, em manobra surpreendente, mas que faria escola. 

Estava fundado um novo Partido Comunista, embora seus 

dirigentes designassem o ato de fundação como 'momento de 

reorganização'." (pp 36-37)  

Embora qualifique a cisão de maneira bastante semelhante 

a de Gorender, Daniel relata de maneira um pouco diferente 

seus desdobramentos: 

"Entre 1962 e 1964, o PCdoB tentaria afirmar um perfil 

próprio. Retomaria as formulações teóricas de agosto de 1950 

e de novembro de 1954 (...) A lógica do raciocínio levava ao 

recurso da violência, única saída para a instauração de um 

regime 'anti-imperialista, antilatifundiário e 

antimonopolista' (...) A luta armada impunha-se, citavam-se 

os exemplos de Cuba, Venezuela e das demais guerrilhas que se 

espalhavam pela América Latina." 

Assim, ao mesmo tempo em que coloca dois elementos do 

tríptico (Stálin e luta armada), Daniel deixa de lado a China 

e chama a atenção para Cuba e a luta armada latino-americana 

como parte do "imaginário" do PCdoB. Mais que isso, Daniel 

diz que o PCdoB negava "o papel dirigente da burguesia 

nacional na revolução brasileira", embora delineasse uma 

"fase intermediária, sob direção de um governo popular 

revolucionário, com participação, embora subordinada, de 

setores da burguesia nacional" (pp. 39-40). 

Daniel diz também que "o PCdoB reivindicava o passado, 

as experiências e o patrimônio teórico do PCB, ou seja, o 

marxismo-leninismo. Em relação a Stálin e ao estalinismo, 

optava por uma crítica nuançada: reconhecia erros e mesmo 

crimes, mas insistia no 'saldo positivo' do regime 

stalinista. (...) O PCdoB tentaria obter o apoio do Partido 
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Comunista da União Soviética (PCUS), do Partido Comunista 

Chinês e dos revolucionários cubanos. (...) Inviabilizada a 

manobra, o PCdoB se definiria pelo campo dirigido pelos 

comunistas chineses". (p. 40). 

Finalmente, Daniel chama a atenção para as identidades 

estratégicas entre PCB, PCdoB e Polop: "estavam de acordo em 

afirmar que o país passava por um processo social objetivo: a 

revolução brasileira", que decorreria de um "impasse 

estrutural": "as classes dominantes não eram capazes de 

atender as reivindicações da imensa maioria do povo (...) 

apareciam diferenças quanto à burguesia nacional (...) Mas 

havia acordo quanto aos "entraves" o latifúndio e o 

imperialismo que impediam o desenvolvimento" (p. 41) 

Marcus Ianoni (O PCB e a revolução brasileira, 1991) 

também apresenta o PCdoB como uma cisão ocorrida em 1962, que 

"recusa a virada de 1958 e se reivindica ligado aos 

pensamentos de Stálin e Mao Zedong. Em linhas gerais, o PCdoB 

mantêm-se vinculado às teses do IV Congresso". 

Maria D'Alva G. Kinzo (Radiografia do quadro partidário 

brasileiro, 1993, p. 67) apresenta sinteticamente o PCdoB 

como "uma dissidência do PCB formada em 1958 e que ainda 

conserva o perfil stalinista".  

Jaime Sautchuk (Luta Armada no Brasil dos anos 60 e 70, 

1995, pp. 31-32) diz que o Partido Comunista do Brasil 

"surgiu de um racha no PCB, ocorrido no seu V Congresso, em 

agosto de 1960. Um racha que surgira quase dez anos antes, 

mas que se acentuou com a morte de Stálin, em março de 53. 

Acirrou-se ainda mais nas eleições presidenciais de 55, com o 

apoio dado a Kubitschek, e tornou-se irreversível com as 

decisões do XX Congresso do PC Soviético (PCUS) em 56." 

Essa descrição de Sautchuk, feita num livro de 

divulgação popular, contém um erro de informação. O racha não 
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ocorreu no V Congresso e, ao menos segundo João Amazonas, os 

futuros dissidentes sairiam daquele Congresso sem ter em 

vista realizar uma cisão. 

Segundo Sautchuk, "já era iminente o rompimento do PCUS 

com o PC da China (PCCh), ao qual aquela facção do PCB era 

favorável. No seu Congresso, o PCB mudou seu nome para 

'Brasileiro', em vez de 'do Brasil'. Abandonou a tese da luta 

armada e, de quebra, renegou a ditadura do proletariado como 

forma de controle do Estado após a revolução." 

Curiosamente, apesar de publicada por uma editora ligada 

ao PCdoB, a obra de Sautchuck atribui ao V Congresso a 

mudança de nome e de programa; ora, o argumento forte dos 

dissidentes de 1962 foi exatamente que as mudanças de nome, 

estatutárias e programáticas não teriam passado pelo 

Congresso. 

"Havia, pois, os problemas ligados às questões 

internacionais e os internos. O Congresso aprovou, também, 

que o caminho da revolução brasileira deveria ser 'nacional e 

democrático'." 

"O novo Comitê Central eleito no Congresso excluía os 

nomes de João Amazonas, Diógenes Arruda Câmara e Maurício 

Grabois, apontados como os principais opositores das novas 

posições assumidas." 

"Esses três dirigentes nacionais e um expressivo número 

de dirigentes regionais e de militantes saíram do PCB. Em 

fevereiro de 1962 foi realizada a Conferência Nacional para a 

reorganização do Partido Comunista do Brasil, que adotou a 

sigla PCdoB." 

"O partido rompeu relações com o PC soviético e alinhou-

se ao PC da China. Restou uma disputa entre o PCB e o PCdoB 

para saber qual dos dois seria o herdeiro do partido criado 
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em 1922. Houve a reorganização partidária em 1979, e o PCdoB 

ganhou a contenda no TSE em 1985." 

Embora possa ter incluído lances bizarros --como o 

programa eleitoral gratuito em que o PCdoB mostrou a sua 

"certidão de nascimento"-- a disputa pela herança do partido 

criado em 1922 teve evidente relevância para os comunistas 

envolvidos. 

Dulce Pandolfi (1995, pp. 179) diz que "se o abandono 

das teses 'revolucionárias' presentes nos manifestos de 

janeiro de 1948 e agosto de 1950, fez os comunistas emergirem 

da 'clandestinidade', por outro lado produziu sequelas 

profundas no interior da organização. O processo de luta 

interna teve como desfecho a divisão dos comunistas em duas 

agremiações distintas. O grupo liderado por Prestes realizou 

em 1961 uma Conferência Nacional e aprovou um novo estatuto. 

Sem fazer referência à 'ditadura do proletariado', alterou-se 

o nome original do Partido Comunista do Brasil para Partido 

Comunista Brasileiro, mantendo-se a sigla PCB. Com essa 

mudança tentava-se descaracterizar os vínculos com a URSS e 

acentuar o caráter nacional da organização, visando à 

legalização." 

"O outro grupo, em fevereiro de 1962, sob a liderança de 

João Amazonas, Pedro Pomar e Maurício Grabois, realizou uma 

Conferência Extraordinária, elegeu um novo Comitê Central e 

manteve o nome original de Partido Comunista do Brasil, 

adotando a sigla PCdoB. Num processo semelhante ao que 

ocorreu nos anos 90, se afirmavam como os verdadeiros 

herdeiros do 'partido do proletariado', criado em 1922." 

Jairo Marconi Nicolau (Multipartidarismo e democracia, 

1996, p. 23) diz que o PCdoB "surgiu em 1962 como dissidência 

do PCB e, à época de sua legalização, mantinha uma vinculação 

internacional com o regime socialista da Albânia. O PCdoB 
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conseguiu manter-se como força dominante no movimento 

estudantil desde o final dos anos 70, além de desenvolver uma 

atividade relevante junto ao movimento sindical." 

Alípio Freire, Izaias Almada e J. A de Granville Ponce 

(Tiradentes, um presídio da ditadura, São Paulo, 1997, pp. 

514-515) apresentam de outra forma a cisão:  

"Nos anos 50, divergências que se acumulavam desde a 

reorganização do partido depois das prisões de 1935 levam à 

primeira grande divisão [do Partido Comunista]. Parte de seu 

Comitê Central, liderado por Luís Carlos Prestes, mantém-se 

como Partido Comunista Brasileiro (PCB) e outra parte, 

liderada por Diógenes Arruda Câmara, Maurício Grabois, Pedro 

Pomar, João Amazonas e outros dirigentes, retoma a antiga 

denominação de Partido Comunista do Brasil (PCdoB)", que 

"publicou seu Manifesto-Programa em 1962, na prática fundando 

um novo partido. O documento expressa divergências entre os 

dirigentes comunistas, que vinham se agravando desde 1957 e 

atingiram o ponto de ruptura durante as discussões de seu V 

Congresso".  

Gildo Marçal Brandão (1997) considera que as mudanças 

introduzidas pela "Declaração de Março" foram profundas "a 

ponto de determinarem a primeira e mais arraigada cisão 

partidária". E assinala que "o partido brasileiro é o 

primeiro no mundo a sofrer formalmente os efeitos do conflito 

sino-soviético. O novo PCdoBrasil assume não só o velho nome, 

mas considera o documento do Congresso de 1954 como o ápice 

teórico do marxismo no Brasil". 

Romualdo Pessoa Campos Filho (Guerrilha do Araguaia: a 

esquerda em armas, 1997, pp.52-59) traz uma interpretação 

diferente do processo, visivelmente identificada à 

interpretação oficial feita pelo próprio PCdoB: 
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"Uma nova realidade passou a ser vivida pela União 

Soviética e pelo movimento comunista internacional a partir 

da morte de Stálin, em 1953. Seu ponto determinante foi o XX 

Congresso do PCUS (...) A partir de então, os partidos 

comunistas entraram num processo de autofagia, de divisão 

profunda e de um inevitável enfraquecimento de suas forças. 

No Brasil, o Partido Comunista do Brasil (PCB) também foi 

atingido por esse vendaval de mudanças. A tese da transição 

pacífica se disseminou entre uma parcela significativa de 

seus membros, notadamente de sua direção, causando uma grande 

cisão e levando ao surgimento do Partido Comunista 

Brasileiro." 

Apesar de relevante, a cisão de 1962 não atingiu grande 

dimensão no momento, tendo um impacto imediato menor do que a 

de 1967-68, que deu origem ao Partido Comunista Brasileiro 

Revolucionário, à Ação de Libertação Nacional e a outras 

organizações de guerrilha urbana. De uma maneira geral, 

aliás, as apreciações sobre a cisão do PCdoB são recheadas de 

anacronismo, como já comentamos no caso das relações entre os 

comunistas do Brasil e o PC da China. 

Romualdo diz que a "expulsão da corrente liderada por 

Agildo Barata não pôs fim às divergências no partido. Ao 

contrário, estava, em verdade, dando início às profundas 

discussões que terminaram por levar a uma cisão bem maior no 

começo da década de 1960." 

Romualdo identifica na Declaração de Março de 1958 uma 

nova linha política: "a tarefa dos comunistas passava a ser a 

de garantir 'reformas de estruturas', para que o capitalismo 

pudesse se desenvolver e tomar um curso que o aproximaria da 

revolução nacional e democrática'." 

Romualdo considera natural que "mudanças tão profundas 

na linha política acarretassem também discordâncias radicais. 
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O impacto das denúncias de Kruschov fora bastante forte e as 

teses saídas do XX Congresso do PCUS, a respeito da 

coexistência pacífica, deixaram todos perplexos pois surgiram 

do berço do movimento comunista internacional". 

Na verdade, a defesa da "coexistência pacífica" é 

anterior ao XX Congresso. A posição de Kruschov dá 

continuidade a posição que o próprio Stálin adotara, quando 

da dissolução da Internacional Comunista, em 1943; das 

negociações de Yalta, Teerã e Potsdam; da posição do 

movimento comunista francês e italiano; e da postura frente 

às revoluções grega e chinesa. Esta visão é desenvolvida, 

entre outros autores, por Fernando Claudin (A crise do 

movimento comunista, 1986). 

Romualdo considera que "o processo vivido anteriormente 

contra as idéias anticomunistas de Browder22 e o estudo mais 

sistemático das teorias de Marx e Lênin, feito durante o IV 

Congresso do PCB, reforçaram num segmento do partido a defesa 

das orientações e da linha política adotadas na União 

Soviética por Stálin. As denúncias eram vistas como um ato de 

oportunismo e Kruschov era acusado de ser um renegado, que 

passara a rejeitar os 'princípios fundamentais do marxismo-

leninismo'." 

Talvez esta definição seja mais adequada a evolução 

posterior do PCdoB. Mas a leitura dos artigos publicados em 

Novos Rumos, por ocasião do V Congresso, mostram um quadro 

mais nuançado. Pedro Pomar, por exemplo, escreveu que "no 

processo autocrítico iniciado após o XX Congresso do PCUS, 

nos foi imposta a tarefa de superar os erros dogmáticos e 

sectários, de natureza subjetivista, agravados pelo culto à 

personalidade, que impregnaram nossas concepções, quer quanto 

à teoria da revolução, quer quanto ao Partido, à sua política 
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e aos seus métodos. Como um dos portadores dessas concepções 

e um dos responsáveis por esses erros, compreendo a 

necessidade de impedir sua repetição." (Pedro Pomar, 1980, 

p.114) 

Talvez por conta destas nuances, Romualdo diz que 

"talvez não se deva considerar apenas o V Congresso como o 

marco divisor dessas duas vertentes --kruschovistas ou 

antikruschovistas, reformistas ou revolucionários, 

revisionistas ou marxistas-leninistas--, mas ele foi, sem 

dúvida, um elemento importante para delinear claramente, a 

partir das resoluções então aprovadas, a nova linha política 

adotada e os fundamentos teóricos que a norteavam, deixando 

clara a influência das teses do XX Congresso do PCUS". 

E, após citar os argumentos de Pedro Pomar e Maurício 

Grabois no debate preparatório do V Congresso, Romualdo 

conclui que "estavam, portando, criadas as condições para o 

rompimento entre duas concepções que não cabiam mais num 

mesmo partido, porque o antagonismo existente entre elas 

evidenciava contradições radicais. Diziam respeito às 

questões políticas e ideológicas, à análise do marxismo, à 

sua aplicação ao desenvolvimento das sociedades, ao estudo da 

realidade brasileira, à polêmica envolvendo as denúncias de 

Kruschov e à forma de luta para se alcançar o socialismo 

(...) As consequências dessas divergências teriam como ponto 

final a elaboração de um novo estatuto e o registro do 

Partido Comunista Brasileiro". 

"O processo que culmina na separação de duas fortes 

correntes existentes no interior do PCB é bastante complexo e 

tem sido analisado de diferentes formas. Essa complexidade é 

explicável pelo fato de, além das concepções políticas 

divergentes, haver uma intensa luta pela denominação do 

                                                                                                                                                                                 
22

 Principal dirigente do Partido Comunista dos Estados Unidos, que propôs a dissolução da organização. 
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partido. A cisão era praticamente irreparável e a 

nomenclatura partidária passou a constituir o elemento 

principal da disputa pela hegemonia do movimento comunista no 

Brasil". 

Esta idéia segundo a qual "a nomenclatura", ou seja, o 

nome do Partido chegou a ser "elemento principal da disputa 

pela hegemonia do movimento comunista no Brasil" constitui um 

dos pontos fortes da tradição historiográfica instituída pelo 

próprio PCdoB, como se resolvido o problema do nome, 

estivesse solucionada a questão da "herança" histórica (sem 

entrarmos aqui, evidente, no mérito desta herança). 

Romualdo dá grande importância para esta questão: "Nos 

trabalhos desenvolvidos por outros estudiosos, em que essa 

questão tem sido abordada, o enfoque dado muitas vezes não é 

suficiente para esclarecer se havia sido criado outro partido 

ou apenas outra denominação partidária (...)". 

"Após subscrever um documento, que ficou conhecido como 

a Carta dos Cem, esse setor divergente --em seguida expulso 

do partido em consequência desse protesto, sob a acusação de 

organizar uma fração-- aprovou uma resolução, na conferência 

extraordinária, em que combatia a atitude liquidacionista e 

aprovava a reorganização do Partido Comunista do Brasil, 

adotando a sigla PCdoB. Acreditava que fora criado um novo 

partido por seus oponentes, mantendo-se a sigla PCB, já que o 

processo não teve a aprovação de um congresso, exigência 

estabelecida no antigo estatuto. Mantinha-se apenas a 

tradição na sigla e no fato de ter Luís Carlos Prestes como 

seu secretário-geral, cargo maior na estrutura partidária. 

Novos estatutos, novo nome, novo manifesto-programa; um novo 

partido, portanto." 

Curiosamente, num documento intitulado "Desenvolver a 

luta ideológica e fortalecer a unidade do Partido", aprovado 
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em maio de 1967 pelo Comitê Central do PCdoB, pode-se ler o 

seguinte: "Continuador do velho Partido, fundado em 1922, o 

PcdoBrasil é, na realidade, um partido novo." (in: Guerra 

Popular. Caminho da luta armada no Brasil, 1974, p.10). 

Prossegue Romualdo: "Os novos documentos, então com o 

nome de Partido Comunista Brasileiro (mantendo-se a sigla 

PCB), foram encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral para 

registro e consequente legalização. Mas a medida, mudando a 

denominação partidária para fins de legalidade, tornou-se 

inóqua, já que foi negada." 

É importante registrar que não existe nenhuma 

referência, nas obras estudadas, ao respectivo processo 

judicial. O de 1947, ao contrário, serviu de base para uma 

interessantíssima obra, já citada anteriormente, organizada e 

apresentada por Luiz Bicalho. 

Romualdo prossegue: "Historicamente, o único momento, 

até então, em que o Partido Comunista do Brasil conquistou 

sua legalidade foi através da Resolução nº 324, de 10 de 

novembro de 1945, do Tribunal Superior Eleitoral. Mas esse 

registro foi cassado em 7 de maio de 1947, durante o governo 

Dutra, conforme resolução nº 1.841 do mesmo TSE." 

"Portanto, apesar de toda a complexidade do processo, o 

fato é que foi criado em 1961 o Partido Comunista Brasileiro, 

embora tivesse como seu secretário-geral Luís Carlos Prestes, 

cuja dimensão enquanto figura histórica não pode ser negada e 

que foi, por muito tempo, dirigente maior do Partido 

Comunista do Brasil". 

A importância desta questão está relacionada, também, a 

idéia de que só pode existir "um único partido de vanguarda". 

Esta idéia, repetida de maneira abundante nos documentos 

consultados, foi ainda mais salientada no período da 

ditadura, em que várias organizações lutavam por esta 
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condição. A condição de "partido fundado em 1922", por 

exemplo, pesou na decisão da Ação Popular, em aderir ao PCdoB 

(a esse respeito, ver Haroldo Lima & Aldo Arantes). 

Ainda segundo Romualdo, PCB e PCdoB "tornaram-se 

adversários radicais (...) porque diferentes eram as 

concepções que os guiavam na luta para alcançar o socialismo. 

O PCB, seguindo a linha política de coexistência amistosa e 

transição pacífica, assumiu uma postura mais amena, mesmo no 

momento de maior repressão no período pós-64 (...) O PCdoB 

manteve-se numa linha ortodoxa, fiel ao que considerava 

"princípios marxistas-leninistas da necessidade da 

revolução", só possível, em seu entender, através da luta 

armada, da 'guerra popular prolongada', de influência 

maoísta". 

Sobre a questão do maoísmo, Romualdo afirma que "são 

nítidas as influências do maoísmo nos documentos do PCdoB, na 

década de 1960". (p. 64) Mas os documentos apontados por 

Romualdo datam de 1966 e dos anos posteriores. 

Ivan Alves Filho (Giocondo Dias: uma vida na 

clandestinidade, 1997) dá uma definição sintética para o 

processo de surgimento do PCdoB: "Nem mesmo a ruptura com o 

PCB, em agosto de 1961, de um grupo de militantes, sob a 

alegação de que fora 'liquidado pelos revisionistas', 

conseguia, àquela altura, abalar a ascensão política [do 

PCB]. Composto por dirigentes como João Amazonas, Pedro 

Pomar, Maurício Grabois e Lincoln Oest, e fortemente 

influenciado pela dissidência chinesa, o novo grupo fundaria, 

no ano seguinte, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), um 

fruto tardio da crise que sacudiria o PCB em 1956(...)". 

José Carlos Ruy, no artigo "A tradição revolucionária do 

PCdoB" (revista Princípios nº 44, fev-abril de 1997, pp 28-

29), afirma que apesar da Conferência da Mantiqueira abrir 
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"uma nova fase na vida do partido, levando à sua 

reorganização em bases novas, mais sólidas e avançadas", 

desde então o Partido também vai "oscilar entre posições 

oportunistas e reformistas, de um lado, e revolucionárias, de 

outro".  

Essa duplo caráter da política partidária estaria 

presente, também, nas teses aprovadas no IV Congresso, 

"manifestação clara do processo de amadurecimento do marxismo 

brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, aquelas resoluções refletiam 

também o aprofundamento da colaboração de classes que os 

reformistas preconizavam". 

A luta entre reformistas e revolucionários teria se 

aprofundado nos anos seguintes, "particularmente depois de 

1956, quando o XX Congresso do Partido Comunista da União 

Soviética adotou uma orientação claramente revisionista", 

orientação que no Brasil teria resultado na Declaração de 

Março. 

No começo dos anos 60, por sua vez, "a divergência 

chegou ao ponto de ruptura, expresso na preparação e nos 

debates do V Congresso", agravando-se quando o Comitê 

Central, "sem autorização do Congresso partidário", publica 

novos estatutos do partido, "um golpe que transformava o 

revisionismo em política oficial". Foi então convocada a 

"Conferência Nacional Extraordinária que, em 18 de fevereiro 

de 1962, reorganizou o partido fiel à tradição que a 

agremiação reformista renegava". 

O Partido Comunista do Brasil, na página que mantém na 

internet, apresenta a seguinte cronologia, atualizada no 

início de 2000: 

"1956: Realiza-se em Moscou o XX Congresso do PCUS, com 

a consagração de uma linha revisionista." 
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"1958: Sob influência da maré revisionista mundial, o 

Comitê Central, sob o comando de Luís Carlos Prestes, aprova 

a tristemente famosa Declaração de Março, abandonando, na 

prática, a linha do IV Congresso, optando por uma política 

nitidamente reformista e de colaboração com a burguesia. Essa 

orientação acaba sendo ratificada pelo V Congresso, em 1960, 

manipulado pela direção prestista." 

"1960: V Congresso do Partido - Em setembro realizou-se 

o V Congresso do PCdoB. Profunda luta ideológica se travou 

entre os marxistas-leninistas e os revisionistas seguidores 

de Prestes, antes e durante o Congresso. Apesar da tenaz 

resistência oposta pelos marxistas-leninistas, o Congresso 

aprovou uma Resolução Política sancionando a línha 

oportunista de direita expressa na Declaração de Março de 

1958. Foram afastados dos postos de direção quase todos os 

revolucionários proletários e eleito um novo Comitê Central 

composto, em sua esmagadora maioria, por notórios 

revisionistas." 

"1961: Em continuidade à ofensiva reformista, os 

revisionistas impõem um novo Programa e novo Estatuto, 

adotando o nome de Partido Comunista Brasileiro - e, para 

confundir, mantém a mesma sigla PCB, até então usada. Prestes 

rompe a legalidade partidária na ânsia de se livrar da 

herança revolucionária, alegando criar condições para o 

registro legal da legenda - que afinal não foi obtido." 

"1962: V Conferência Nacional Extraordinária do PCdoB. 

No dia 18 de fevereiro instala-se em São Paulo (Capital), a 

Conferência Nacional Extraordinária, com a participação de 

delegados da Guanabara, São Paulo, estado do Rio, Rio Grande 

do Sul e Espírito Santo. Esta Conferência, que teve a 

importância de um Congresso pelas questões que resolveu, 

marcou a completa ruptura dos marxistas-leninistas com o 
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grupo revisionista de Prestes que havia usurpado a direção 

partidária e transformado o Partido em uma organização social 

democrática. Em oposição à linha revisionista do V Congresso, 

a Conferência aprovou o Manifesto-Programa, que traça uma 

linha revolucionária para o Partido; introduziu modificações 

nos Estatutos aprovados no V Congresso; aprovou uma resolução 

sobre a unidade dos comunistas, firmou o princípio de que em 

cada país só pode existir um único partido marxista-

leninista; decidiu editar A Classe Operária, antigo órgão 

central do Partido; e, finalmente, elegeu um novo Comitê 

Central. Estas históricas resoluções marcam não apenas a 

ruptura completa e decisiva com os revisionistas mas, também, 

o propósito de reorganizar a verdadeira vanguarda marxista-

leninista no Brasil. A Classe Operária, que tivera sua 

publicação suspensa, volta a circular. Até março de 64 o 

jornal passou a ser editado legalmente. Proibido pela 

ditadura, o jornal volta a sair, clandestinamente, em 1o de 

Maio de 1965." 

 

Na bibliografia consultada, portanto, prevalece uma 

linha de interpretação que explica a cisão de 1962 como uma 

combinação de três variáveis fundamentais:  

a)o conflito entre stalinistas e anti-stalinistas no 

interior do Partido Comunista do Brasil(PCB);  

b)o conflito entre as linhas “soviética” e “chinesa”; 

c)o conflito entre a “via pacífica” e a luta armada. 

No que diz respeito ao programa, a maioria dos autores 

considera existir uma grande semelhança programático-

estratégica entre o PCdoB e o PCB. 

No capítulo quatro desta dissertação, discutiremos cada 

uma destas questões. Antes, contudo, vamos expor de maneira 
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sistemática os personagens, os acontecimentos e o contexto da 

cisão. 
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3.Acontecimentos, personagens e contexto 

 

3.1.Da "seção brasileira " ao P.C. Brasileiro "reconstruído" 

Há uma ampla literatura sobre o movimento comunista 

brasileiro. Sobre as primeiras décadas do Partido, além das 

obras utilizadas diretamente na elaboração desta dissertação, 

que são citadas ao longo do texto e enumeradas na 

bibliografia final, destacamos Formação do PCB, 1922/1928, de 

Astrojildo Pereira (Lisboa, Prelo, 1976). Anarquistas e 

comunistas no Brasil, de John W. F. Dulles (Editora Nova 

Fronteira, 1973); Formação Política de Astrojildo Pereira 

(1890-1920), de Martin Cezar Feijó (Edições Novos Rumos, 

1985); Comunistas em céu aberto, 1922-1930, de Michel Zaidan 

Filho (Oficina de Livros, 1989, Belo Horizonte); Movimento 

Operário no Brasil - Volume I (Difel, São Paulo, 1981); 

Combates e batalhas, as memórias de Otávio Brandão (Editora 

Alfa-Omega, São Paulo, 1978); A classe operária na revolução 

burguesa. A política de alianças do PCB: 1928-1935, de Marcos 

Del Roio (Belo Horizonte, Oficina de Livros, 1990) e Nos 

subterrâneos da luta (um estudo sobre a cisão do PCB em 1937-

1938), dissertação de mestrado defendida na FFLCH-USP, em 

1995, por Dainis Karepovs. 

De Astrojildo Pereira, há uma coletânea organizada por 

Martin César Feijó, intitulada URSS, Itália, Brasil (São 

Paulo, Editora Novos Rumos, 1985). Também sobre Astrojildo, 

há a tese de doutoramento de Martin Cézar Feijó, O 

revolucionário cordial. Astrojildo Pereira e as origens de 

uma política cultural, defendida em 1999 na Escola de 

Comunicações e Arte da USP e ainda não publicada. 

Sobre os episódios de 1935, importantes para entender em 

que termos se dá a confluência entre comunismo e tenentismo, 

destacamos novamente Revolucionários de 35: sonho e 
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realidade, de Marly de Almeida Gomes Vianna (São Paulo, 

Companhia das Letras, 1992); Estratégias da ilusão: a 

revolução mundial e o Brasil, de Paulo Sérgio Pinheiro (São 

Paulo, Companhia das Letras, 1991). Focados no episódio da 

coluna, temos: As noites das grandes fogueiras, de Domingos 

Meirelles (Rio de Janeiro, Record, 1995); bem como Uma 

epopéia brasileira: a Coluna Prestes, de Anita Leocádia 

Prestes (São Paulo, Moderna, 1995). 

Especificamente sobre o período 1935-1945, há o trabalho 

do "brasilianista" John W.F.Dulles (O comunismo no Brasil, 

Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985). 

Sobre um importante episódio do período da legalidade, 

há O PCB na Assembléia Constituinte de 1946, de Evaristo 

Giovanetti Netto (São Paulo, Edições Novos Rumos, 1986). 

Sobre a atuação sindical do Partido, há O movimento sindical 

no Brasil, coletânea de artigos de Jover Telles (São Paulo, 

Livraria e Editora Ciências Humanas, 1981).  

Uma visão crítica da política do PCB em 1946-1947 

encontra-se em Francisco Weffort: "As origens do sindicalismo 

populista no Brasil (A conjuntura do após-guerra)", in 

Estudos Cebrap 4, São Paulo, abril-maio-junho de 1973. Com 

uma visão distinta, temos Ricardo Maranhão: Sindicatos e 

democratização, São Paulo, Brasiliense, 1979.  

Recentemente, foram publicados vários estudos que 

confirmam a existência de "dois" partidos comunistas nesse 

período, um dos quais orientava "apertar os cintos" e outro 

que estimulava a mobilização. É o caso de Paulo Fontes: 

Trabalhadores e cidadãos. Nitro Química: a fábrica e as lutas 

operárias nos anos 50 (São Paulo, Anablume/Sindicato dos 

Químicos e Plásticos de SP, 1997); Hélio Costa: Em busca da 

memória: comissão de fábrica, partido e sindicato no pós-

guerra (São Paulo, Scritta, 1995). 
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Sobre a relação do Partido com a intelectualidade, além 

da já citada tese de Feijó sobre Astrogildo, há o artigo de 

Antonio Albino Canelas Rubim, "Marxismo, cultura e 

intelectuais no Brasil" (in: História do Marxismo no Brasil, 

volume III, Campinas, Editora da Unicamp, 1998). E também as 

dissertações de mestrado de Ana Paula Palamartchuk: Ser 

intelectual comunista. Escritores brasileiros e o comunismo, 

1920-1945 (Unicamp, 1997); e de Regina Maria Rodrigues Behar: 

PCB: duas políticas culturais, 1945-1958 (UnB, 1992). 

Sobre a relação entre o PCB e a imprensa, temos a obra 

de Bethania Mariani (O PCB e a imprensa. Campinas, Editora da 

Unicamp/Editora Revan, 1998). 

Em relação as obras de síntese, temos os livros de José 

Antonio Segatto, Ronald Chilcote e Moisés Vinhas, já citados 

anteriormente nesta dissertação, bem como o artigo de Leôncio 

Martins Rodrigues na História Geral da Civilização 

Brasileira. Temos também Contribuição à história do PCB, de 

Nelson Werneck Sodré (São Paulo, Global Editora, 1984); O 

ocaso do comunismo democrático: o PCB na última ilegalidade, 

1964-84, dissertação de mestrado de Hamilton Garcia de Lima 

(Unicamp, 1995); Camaradas e companheiros: história e memória 

do PCB (Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1995); A esquerda 

positiva. As duas almas do Partido Comunista: 1922/1964, de 

Gildo Marçal Brandão (São Paulo, Editora Hucitec, 1997) e 

Sinfonia inacabada: a política dos comunistas no Brasil, de 

Antonio Carlos Mazzeo (São Paulo, Boitempo Editorial, 1999). 

Além disso, há um conjunto de biografias e auto-

biografias, como as já citadas, sobre Giocondo Dias e 

Marighella. Também sobre Marighella, foi recentemente 

publicada a coletânea O homem por trás do mito (São Paulo, 

Editora Unesp, 1999). Outras biografias são: a de João Falcão 

(O Partido Comunista que eu conheci. 20 anos de 
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clandestinidade, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 

1988), Fernando Perrone (Relatos de guerra. São Paulo, Busca 

Vida, 1988) e as Memórias de Gregório Bezerra (Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira, 1980).  

De autoria de militantes operários do velho Partido 

Comunista, que participaram da cisão de 62, há dois livros de 

memórias muito interessantes: Navegar é preciso. Memórias de 

um operário comunista, de Joaquim Celso de Lima (São Paulo, 

Diniz, 1984); e PC Linha Leste, de Antonio Carlos Felix Nunes 

(São Paulo, Editorial Livramento, 1980). Barão de Mesquita, 

425. A fábrica do medo, de Alcir Henrique da Costa (São 

Paulo, Brasil Debates, 1981), é uma exposição romanceada da 

"queda" --prisão e tortura-- de um militante comunista nos 

anos 70. 

Como o objeto desta dissertação é a cisão de 1962, 

apresentamos a seguir apenas um resumo da trajetória anterior 

do Partido Comunista, bem como do curso seguido pelo Partido 

Comunista Brasileiro, resumo extraído fundamentalmente da 

obra de Dulce Pandolfi: 

"O PCB foi criado em [25 de] março de 1922 com o nome de 

Partido Comunista - Seção Brasileira da Internacional 

Comunista, passando pouco depois a ser chamado de Partido 

Comunista do Brasil". (p. 23) 

"Ao longo da sua existência o PCB desfrutou de poucos 

momentos de legalidade. Durante a década de 20, a sua vida 

legal ficou restrita a dois breves períodos: de março a julho 

de 1922 e de janeiro a agosto de 1927. Em março de 1945, em 

pleno processo de desarticulação da ditadura varguista, o PCB 

reconquistou a legalidade. Em maio de 1947, após uma longa 

batalha judicial, o seu registro foi cassado, e um novo 

reconhecimento legal só ocorreu em 1985, com o fim da 

ditadura militar." (p.47) 
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"Mas, a despeito da sua vida legal ter sido episódica, o 

PCB, exceto em breves períodos, logrou participar do processo 

eleitoral. Na fase de prolongada ilegalidade, representantes 

comunistas, fazendo uso de outras legendas, atuaram no 

parlamento." (p.47) 

"Na década de 20, através do BOC (Bloco Operário 

Camponês), o PCB disputou eleições municipais e estaduais. Em 

março de 1930, concorreu com candidato próprio à presidência 

da República: Minervino de Oliveira, operário marmorista23. 

Quando eclodiu a revolução, em outubro de 1930, não 

participou do evento": considerava tratar-se "de uma disputa 

entre o imperialismo inglês e o norte-americano". (p.47) 

A respeito da estratégia do Partido Comunista neste 

período, além das obras já citadas, é importante a leitura da 

dissertação de mestrado de Angelo José da Silva (A crítica 

operária à revolução de 1930. Comunistas e trotskistas, 

dissertação apresentada ao departamento de ciência política 

do Instituto de filosofia e Ciências Humanas da Unicamp). 

Nesta obra, se analisa Agrarismo e industrialismo, de Otávio 

Brandão --que merecerá um comentário específico nesta 

dissertação, quando da análise do "estalinismo". 

"Em 1935 os comunistas articularam um amplo movimento de 

massas de oposição ao regime, a Aliança Nacional Libertadora 

(ANL), um dos mais significativos da história do país. Após a 

tentativa frustrada de realizar uma insurreição em novembro 

daquele ano, o partido foi praticamente dizimado pela 

ditadura de Vargas. No período da redemocratização pós-Estado 

Novo, tornou-se um ator importante. Sem alianças, o PCB 

disputou a presidência da República em dezembro de 1945 e 

lançou candidatos para cargos legislativos. Num espectro 
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nacional de 13 agremiações partidárias situou-se como a 

quarta força eleitoral. Através de uma atuante bancada, 

participou da Assembléia Constituinte de 1946." (p. 47) 

Após a cisão de 1962, o agora Partido Comunista 

Brasileiro continuou vivendo uma luta interna bastante aguda, 

que é também descrita por Jacob Gorender e, de um ponto de 

vista distinto, por José Antonio Segatto (Reforma e 

revolução: as vicissitudes políticas do PCB, 1954-1964, 

1995). 

A esse respeito, Paulo Schilling diz que "poucos dias 

antes do golpe (...) recebemos, na direção do semanário 

brizolista Panfleto, a visita de Carlos Marighella e Mário 

Alves. Vinham comunicar que estavam totalmente de acordo com 

a pregação e ação revolucionárias de Brizola e que somente 

seguiam no partido porque tinham ainda esperanças de 

conseguir modificar a posição do mesmo, livrando-o do 

oportunismo de Prestes e da virtual tutela que Jango exercia 

sobre o partido" (Como se coloca a direita no poder, p. 195). 

No pré-64, "oscilando entre uma linha política mais 

radical e outra mais moderada",  Dulce Pandolfi diz que o PC 

Brasileiro "exerceu grande influência nos movimentos sociais: 

era o mais importante agrupamento de esquerda do país." 

(p.48) 

"Surpreendidos com os acontecimentos que puseram fim à 

ordem democrática, os comunistas adiaram o VI Congresso 

[previsto para novembro de 1964], que só iria ocorrer em 

dezembro de 1967." (p. 198) 

"Além da forte repressão policial, o PC Brasileiro teve 

de enfrentar no imediato pós-64 uma acirradíssima luta 

interna (...) Somente em maio de 1965, um ano após o golpe, o 

                                                                                                                                                                                 
23 Primeiro operário a disputar a presidência da República no Brasil, são pequenas 
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Comitê Central fez a sua primeira reunião para analisar a 

situação política do país. Os dirigentes não tinham uma visão 

unitária acerca do processo que culminou com a instalação do 

regime ditatorial". (p. 198) 

Uma síntese da polêmica travada no interior do Partido 

Comunista Brasileiro, após o golpe militar de 1964, está em 

Combate nas Trevas, de Jacob Gorender (pp.93-102). 

 "Para uns, o partido tinha incorrido em graves 'desvios 

de direita': havia alimentado ilusões nas massas sobre a 

possibilidade de realizar, através de uma aliança do 

proletariado com a burguesia, uma reforma estrutural de base, 

dentro dos marcos estritamente legais. Para outros, os erros 

eram resultado dos 'desvios de esquerda'. Os comunistas 

haviam abandonado a bandeira da legalidade democrática, 

superestimado a correlação de forças, propondo medidas acima 

das condições objetivas da realidade brasileira. Essa última 

avaliação, encampada por Prestes, viria a ser a oficialmente 

adotada pelo Partido. Entretanto, para aqueles que no pós-64 

iriam romper com o PC Brasileiro, os desvios de 'direita' e a 

conciliação com as classes dominantes deram o tom da política 

ao longo do governo Jango." (Camaradas e companheiros, 

pp.198-199) 

Tanto os dissidentes de 1962, quanto os de 1967-68, 

quanto os que romperiam com o PCB no final dos anos 70 

(inclusive Prestes) coincidem na referência aos "desvios de 

direita" e à "conciliação com as classes dominantes", como 

erros do PCB no período pré-golpe militar de 1964. 

"No primeiro semestre de 1966, o Comitê Central 

reelaborou as teses preparatórias para o VI Congresso e a 

polêmica ganhou corpo na Tribuna de Debates, publicação que 

                                                                                                                                                                                 

as referências biográficas a Minervino de Oliveira na literatura especializada. 
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circulou clandestinamente entre fins de 1966 e o primeiro 

semestre de 1967." (p. 199) 

"Finalmente, em dezembro de 1967, de forma bastante 

tumultuada e sem a participação dos dissidentes, o PCB 

realizou seu VI Congresso (...) Sob o ponto de vista das 

questões estratégicas, as concepções do VI Congresso eram as 

mesmas do V, ocorrido em 1960". (p. 199) 

Gorender registra que os dissidentes de 1967/68 tinham 

forte apoio nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro 

e São Paulo --estados de onde também viera parte significa 

dos militantes que realizaram a cisão de 1962. (Combate nas 

trevas, p. 99) 

"Durante a ditadura militar, diferentemente das outras 

organizações comunistas, [o PCB] não aderiu à luta armada." 

Apesar disso, em parte pelos motivos já expostos 

anteriormente por Carlos Eduardo Carvalho, em 1974-75 altos 

dirigentes do Partido foram brutalmente sequestrados, 

assassinados e "desaparecidos". Segundo Gorender (p. 264), 

"juntando as quedas dos anos anteriores às de 1974-1975, 

metade do Comitê Central foi parar nas garras do inimigo. 

Dezesseis dirigentes presos, entre os quais dez 

'desaparecidos'." 

O próximo congresso do PCB só aconteceria em 1982, já 

sem a participação de Luís Carlos Prestes, que em 1980 dirige 

uma Carta aos brasileiros denunciando a "falência" da direção 

do PCB. Há um depoimento de Prestes a respeito na obra 

organizada por Carlos Eduardo Carvalho (1917-1987, Socialismo 

em debate. São Paulo, Instituto Cajamar, 1987, pp. 226-246). 

O tema é abordado também por Anita Leocádia Prestes, em "A 

que herança os comunistas devem renunciar" (in; Revista 

Oitenta, nº 4, Porto Alegre, RS); e no verbete dedicado a 
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Prestes, no Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro (pp 

2823-2826). 

O VII Congresso do PCB foi iniciado em dezembro de 1982, 

"em um prédio comercial no centro de São Paulo. No momento em 

que eram iniciados os trabalhos, sob a direção [do então 

secretário-geral] Giocondo Dias, os congressistas foram 

surpreendidos com a invasão dos órgãos de segurança no 

recinto. Os congressistas foram detidos, mas liberados pouco 

tempo depois." O VII Congresso só foi concluído em 1984". 

(Camaradas e companheiros, p. 222) 

 No dia 8 de maio de 1985, "o programa, o estatuto e o 

manifesto do PCB foram publicados no Diário Oficial da 

União". Sua primeira reunião "oficialmente legalizada foi 

realizada no dia 1º de junho de 1985, em Brasília, no 

Congresso Nacional." (p. 226) 

"Em maio de 1986, exatamente um ano após a legalização, 

surgiu a proposta de organizar uma conferência nacional que 

servisse de preparação para o VIII Congresso, ainda sem uma 

data marcada (...) Ao contrário do que previra a direção, no 

momento em que se abriram os debates preparatórios para a 

conferência nacional, a grande polêmica ocorreu em torno das 

questões estratégicas e das chamadas questões de princípio. 

Diversos militantes questionavam a política de frente 

democrática adotada desde o VI Congresso, realizado em 1967, 

e criticavam o apoio irrestrito que o partido vinha dando à 

Nova República". (p. 233-234) 

"Finalmente, nos dias 17, 18 e 19 de junho de 1987, 

realizou-se, em Brasília, o VIII (Extraordinário) Congresso 

do PCB". Segundo Dulce Pandolfi, "o PCB retomava a velha 

polêmica responsável por tantas cisões ocorridas ao longo da 

sua existência. Segundo a direção, o significado da 

democracia política e a sua relação com o processo 
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revolucionário haviam sido incompreendidos pelos militantes". 

(pp. 234-235) 

"Signatário da Constituição de 1986, o PCB, em 1989, 

apresentou candidato próprio na primeira eleição direta para 

a presidência da República, após mais de 20 anos de regime 

militar." Menos de dois anos depois, realizou-se o IX 

Congresso do PCB, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ), nos dias 30-31 de maio e 1-2 de junho de 1991. 

"Grosso modo, duas posições distintas polarizaram o 

Congresso": um grupo liderado pelo arquiteto Oscar Niemayer, 

intitulado "Fomos, somos e seremos comunistas" e outro 

encabeçado por Roberto Freire e Salomão Malina, tendo na 

"radicalidade democrática" sua idéia-força. "Ao final do 

Congresso, em nome da 'unidade', os dois grupos fizeram 

concessões mútuas". (p. 239) 

Mas nos dias 25 e 26 de janeiro de 1992, no X Congresso, 

realizado no Teatro Zacaro, no centro da cidade de São 

Paulo", o Partido Comunista Brasileiro foi declarado 

"extinto". 

"De acordo com os congressistas aquele não era um ato de 

extinção pura e simples, mas de transformação. Isto porque o 

novo partido criado ao final daquele Congresso e intitulado 

Partido Popular Socialista (PPS) deveria ser o herdeiro do 

velho PCB. Tratava-se, portanto, de uma continuidade dentro 

da mudança". (p. 24) 

Na verdade, a proposta de "extinção" do PCB estava na 

pauta do IX Congresso, "realizado em maio/junho de 1991": 

"como a correlação de forças não era favorável, ela não foi 

submetida à votação no plenário. A decisão fora postergada." 

(p. 24) 

"O golpe de Estado que destituiu Mikail Gorbatchev da 

presidência da República e o consequente fechamento do 
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Partido Comunista da União Soviética, em agosto daquele ano, 

foram decisivos para reverter a correlação de forças no 

interior do PCB." Já em 1990, o Partido Comunista Italiano 

"também fizera a opção de mudar de nome e de abandonar a 

foice e o martelo". (p. 24) 

"Para uma parte dos pecebistas, o resultado do X 

Congresso realizado em 25 e 26 de janeiro de 1992, que 

extinguiu o PCB, era completamente absurdo. Não reconheciam a 

legitimidade daquele evento. Questionavam toda a sua 

preparação, sobretudo os critérios de convocação. Os 

delegados tinham sido escolhidos por métodos não usuais na 

história do partido. Pessoas estranhas ao meio, ou seja, não 

filiadas, haviam decidido sobre o destino da organização. Os 

derrotados retiraram-se do encontro e resolveram recorrer à 

Justiça" (p. 30). 

No próprio dia 25 de janeiro, "esses militantes 

realizaram no Colégio Roosevelt, também no centro de São 

Paulo, uma Conferência Nacional de Reorganização do PCB. 

Segundo um dos integrantes do grupo, o ato marcou a ruptura 

com o 'velho reformismo do Comitê Central' e o início do que 

ficou conhecido como a 'Reconstrução Revolucionária do 

PCB'."(p. 31) 

"Nos dias 25 a 28 de março de 1993, uma ano após a 

realização do X Congresso, o grupo que continuou lutando pela 

manutenção do Partido, realizou no Rio de Janeiro um outro X 

Congresso. Decididos a manter o mesmo nome, a mesma sigla e o 

mesmo símbolo, o desafio posto era conseguir reconstruir 

jurídica e politicamente o já é 'extinto' PCB." (p. 31) 

Finalmente, em janeiro de 1995, "após cumprir as 

exigências do Tribunal Superior Eleitoral, o Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) conseguiu o registro definitivo". 

(p. 31) 
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3.2.Do Manifesto de Agosto ao V Congresso 

Há dois marcos programáticos fundamentais, tanto para os 

que realizaram a cisão de 1962, quanto para os do Partido 

Comunista Brasileiro: o IV Congresso (1954) e o V Congresso 

(1960). As resoluções políticas de ambos os congressos, por 

sua vez, foram em certa medida antecipadas por resoluções 

aprovadas no âmbito do Comitê Central: o Manifesto de Agosto 

de 1950 e a Declaração de Março de 1958, respectivamente. 

Para compreender o texto e o contexto do Manifesto de 

Agosto, é importante lembrar que em 1943 --ainda durante a 

ditadura varguista-- o PCB assume a política da "união 

nacional".  

Segundo Dulce Pandolfi, nesta ocasião os comunistas 

estavam divididos em três posições: "um grupo, liderado pelo 

dirigente Fernando Lacerda, propunha a extinção imediata do 

PCB e o engajamento ao lado do governo. Um segundo 

agrupamento, reunindo intelectuais como Caio Prado Júnior, 

Mario Schenberg e Victor Konder, defendia uma aliança com os 

liberais democratas e demais elementos de esquerda, para 

destruir Vargas e o Estado Novo. Finalmente, havia a posição 

da Comissão Nacional de Organização Provisória (CNOP) (...) 

que pregava o imediato apoio ao governo. Mantendo estreito 

contato com Luiz Carlos Prestes, a CNOP era constituída 

basicamente pelos núcleos da Bahia e do Distrito Federal." 

(Camaradas e companheiros, pp. 137-138). 

As divergências existentes no Partido frente ao governo 

Vargas, nesse período, são tratadas também por Heitor 

Ferreira Lima (Caminhos percorridos, 1982, pp. 273-277). 

"Nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 1943, na maior 

clandestinidade, o PCB realizou a sua II Conferência 

Nacional, numa fazenda entre Minas Gerais e o Estado do Rio. 
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Conhecida como a Conferência da Mantiqueira, a reunião contou 

com a presença de 46 delegados (...) foi vitoriosa a tese da 

União Nacional. Os comunistas deveriam dar apoio 

incondicional à política de guerra travada pelo governo 

Vargas e lutar pela anistia, pela normalização institucional 

do país e pela legalização do PCB." (Camaradas e 

companheiros, p. 138) 

Leôncio Martins Rodrigues ("O PCB: os dirigentes e a 

organização", in: História Geral da Civilização Brasileira, 

Tomo III, 3º Volume, p.404) diz que devem ter participado da 

Conferência da Mantiqueira aproximadamente quinze militantes, 

vindos do Distrito Federal, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Rio Grande do Sul, Pará e Minas. 

É importante registrar que foi nesta Conferência que 

João Amazonas, Maurício Grabois e Pedro Pomar --três dos 

principais organizadores da cisão de 1962-- tornaram-se 

membros do Comitê Central. Diógenes Arruda Câmara, que se 

juntaria ao PCdoB após o golpe de 1964, também seria eleito 

para o Comitê Central nesta ocasião. O mesmo ocorreria com 

Carlos Marighella24, que após o golpe militar sairá do Partido 

Comunista Brasileiro e organizará a Ação de Libertação 

Nacional, provavelmente um dos maiores grupos de luta armada 

contra a ditadura. 

Ainda segundo Dulce Pandolfi, a "primeira reunião do PCB 

para discutir os desdobramentos da tese de União Nacional, 

aprovada em 1943 na Conferência da Mantiqueira, foi realizada 

ainda em agosto de 1945". Nesse encontro, conhecido como 

"Pleno da Vitória", se concluiu que "não foi das mais felizes 

a formulação então empregada de apoio incondicional que 

levava à passividiade, a um certo espontaneísmo na luta pela 

                                                           
24 No momento da conferência, Marighella encontra-se preso. 
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democracia no país, e que posta em prática em suas últimas 

consequências justificaria o desaparecimento da própria 

organização partidária então ilegal, perseguida pela política 

e seu Tribunal de Segurança." (pp. 163-164) 

Apesar destes reparos, "a tese da União Nacional, mesmo 

após o término da guerra, seria mantida (....) como uma etapa 

necessária da revolução democrático-burguesa em curso". 

Segundo Dulce Pandolfi, "no período da legalidade, Prestes 

considerava possível transformar a sociedade utilizando 

métodos estritamente legais. Tanto a revolução nacional-

democrática como a revolução socialista poderiam ser 

realizadas sem grandes rupturas." (p. 164) 

A deposição de Vargas (outubro de 1945), o forte 

desempenho eleitoral dos comunistas e a vitória de Eurico 

Gaspar Dutra (nas eleições presidenciais de dezembro de 1945) 

criaram um quadro contraditório com estas esperanças: "para o 

governo Dutra, os comunistas eram vistos como os eternos 

inimigos (...) Em março de 1946, teve início a escalada da 

ofensiva governamental contra os comunistas. Sob a acusação 

de provocar desordem social, o recurso do deputado do PTB 

Barreto Pinto pedindo a cassação do PCB foi apresentado ao 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Diante dessa situação, o 

principal objetivo dos comunistas passou a ser a luta pela 

manutenção da legalidade do partido." (p. 166) 

A III Conferência Nacional do PCB, realizada em julho de 

1946, "afirmava o apoio franco e decidido aos atos 

democráticos do governo Dutra", ao mesmo tempo que defendia 

"a necessidade de uma luta intransigente, sem bem que 

'pacífica, ordeira e dentro dos recursos legais', contra 

qualquer atitude governamental que significasse um retrocesso 

no processo democrático em curso." (p. 167) 
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"Às vésperas da cassação, os comunistas acreditavam na 

sobrevivência legal do partido. (...) Entretanto, 

diferentemente das previsões, o PCB estava isolado. Após uma 

longa batalha judicial, para surpresa dos comunistas, o PCB 

foi excluído do regime liberal-democrático no dia 7 de maio 

de 1947."(p. 168) 

Há uma análise jurídico-política deste episódio em 

Afonso Arinos de Melo Franco (História e teoria dos partidos 

políticos no Brasil, 1974, pp. 93-107) e também em Maria do 

Carmo C. Campello de Souza (Estado e Partidos Políticos no 

Brasil: 1930 a 1964, 1976, pp. 116-118). 

Frente ao cancelamento do registro, "Maurício Grabois, 

Luís Carlos Prestes e João Amazonas requerem uma ordem de 

habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, alegando que 

estavam sendo impedidos pela política de entrar e sair da 

sede central do PCB e dos comitês locais. Queriam que a 

agremiação continuasse aberta como sociedade civil. O 

processo foi julgado em 28 de maio de 1947 em sessão 

presidida pelo ministro José Linhares e o pedido foi 

rejeitado." (Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, p. 

1524) 

"Em 7 de janeiro de 1948 o Congresso aprovou o projeto 

de lei de cassação dos mandatos de todos os parlamentares 

eleitos pelo PCB. Maurício Grabois então impetra mandato de 

segurança no STF contra o ato da mesa da Câmara dos Deputados 

que considerou extinto o seu mandato, assim como o dos demais 

deputados comunistas. O processo foi julgado em 18 de maio de 

1949, em sessão presidida pelo ministro Laudo de Camargo, 

tendo o Supremo, por unanimidade, negado o recurso" 

(Dicionário Histórico-Biográfico, p. 1524) 

 "Diferentemente do que previa Prestes, não havia espaço 

para a atuação legal dos comunistas no regime democrático-
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liberal que se consolidava após o Estado Novo e que iria 

vigorar até 1964." (Camaradas e companheiros, p. 170) 

Nessa exclusão da institucionalidade reside, ao ver de 

Gildo Marçal Brandão, uma das causas, senão a fundamental, da 

ambiguidade --as "duas almas"-- e da política pendular do 

comunismo no Brasil. 

"Sob o impacto da sua dupla exclusão do jogo político-

partidário, o PCB, em janeiro de 1948, lançou um manifesto 

exigindo a derrubada imediata do governo Dutra. Através da 

formação de uma frente, composta por todos aqueles que 

lutavam contra o imperialismo, o feudalismo e o capitalismo, 

pregava-se a instalação de um governo democrático, 

progressista e nacionalista." (Camaradas e companheiros, p. 

170) 

"O governo Dutra, até então considerado de 'união 

nacional', assumia subitamente a natureza de 'anti-

democrático', de traição nacional a serviço do imperialismo 

norte-americano'." (p. 170) 

"Durante a vigência da tese de União Nacional, sem fazer 

referência à terminologia marxista da luta de classes, os 

comunistas propunham uma política de cooperação entre o 

capital e o trabalho. Agora, porém, o partido chamava a 

atenção 'para a ativa luta de classes que se trava no país'." 

(p. 170) 

O curioso é que a guinada política não implicou no 

abandono das "teses centrais sobre a estrutura econômica do 

Brasil, expostas no novo manifesto", que "permaneciam as 

mesmas da década de 20: tratava-se de um país semifeudal e 

semicolonial, dominado pelos senhores de terras, grandes 

industriais, banqueiros, agentes do imperialismo, 

particularmente norte-americano." (p. 170-171) 
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Outro aspecto que merece destaque é que, "sem refutar a 

aliança com os setores progressistas da burguesia, o PCB 

voltava a exaltar o campesinato, considerado o principal 

aliado do proletariado. Retomava-se a posição adotada no III 

Congresso do PCB realizado em dezembro de 1928 e janeiro de 

1929." (p. 171) Vale registrar que a cisão de 1962 levaria 

ainda mais longe a exaltação do campesinato. 

"Numa total consonância com a nova postura que vinha 

sendo adotada, em agosto de 1950, o Comitê Central lançou um 

novo manifesto referendando as posições do Manifesto de 

Janeiro de 1948. (...) O PCB pregou o voto em branco nas 

eleições presidenciais de outubro de 1950. Getúlio Vargas 

(...) foi eleito presidente da República sem o apoio dos 

comunistas. Seu governo era considerado de 'traição nacional' 

(...) o Manifesto de Agosto enaltecia o caminho armado para a 

tomada do poder (...) Segundo as novas teses, só o 

proletariado, sob a direção do seu partido de vanguarda, 

poderia efetivamente dirigir o processo revolucionário 

através da formação de uma Frente Democrática de Libertação 

Nacional. Sua base seria constituída 'pela força 

indestrutível da aliança operário-camponesa', à qual deveriam 

aliar-se outros setores da sociedade, inclusive a burguesia 

nacional, disposta a 'apoiar o movimento revolucionário 

contra o imperialismo, contra o latifúndio e os restos 

feudais'." (p. 174) 

A linha imposta pelo Manifesto de Agosto sofreu dois 

grandes abalos. O primeiro foi a resistência dos 

sindicalistas comunistas em aplicar a linha do sindicalismo 

paralelo. Já em 1952, "um grupo de sindicalistas comunistas, 

tentando romper o isolamento, propôs um retorno aos 

sindicatos oficiais. O retorno à estrutura oficial e a 

aliança com o PTB, uma decorrência da proposta de atuação 
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unitária no movimento sindical, acarretaram resultados 

positivos no curto prazo." (p. 175) 

O segundo abalo ocorreu após a morte de Vargas. O 

Partido fazia oposição duríssima ao segundo governo Vargas, 

que era qualificado de "agente do imperialismo" e seu governo 

de "traição nacional" (ver "O carnaval da tristeza", de Jorge 

Luis Ferreira, in: Vargas e a crise dos anos 50, Rio de 

Janeiro, 1994, pp. 61-96).  

Não surpreende, portanto, que algumas das manifestações 

populares que se seguiram ao suicídio também atacassem o PCB. 

Como registra Jorge Luís Ferreira, a sede do jornal do PCB em 

Porto Alegre chegou a ser empastelada (obra citada, 85). Ao 

mesmo tempo que o Correio da Manhã se referia aos protestos 

populares como parte dos "planos terroristas" dos comunistas, 

estes, na opinião de Ferreira, "foram pegos de surpresa no 

episódio do suicídio de Vargas. Se até a noite anterior 

faziam pesados ataques ao presidente, na manhã seguinte eles 

tentavam reverter mais um de seus 'desvios', para usar a 

linguagem partidária." (p. 89) 

Há uma viva descrição destes acontecimentos em Antonio 

Carlos Feliz Nunes (PC Linha Leste, pp 11-18). 

Entretanto, "a despeito das mudanças que vinham 

ocorrendo na prática partidária, as posições do Manifesto de 

Agosto de 1950 foram ratificadas no IV Congresso do PCB, 

realizado em São Paulo, de 7 a 11 de novembro de 1954", onde 

"fortaleceu-se o grupo que no início da década de 60 iria 

romper com o 'partido de Prestes'." (Camaradas e 

companheiros, p.176). 

 Segundo Daniel Aarão Reis Filho (in: "O maoísmo e a 

trajetória dos marxistas brasileiros"), apesar das 

"ressonâncias maoístas (não explicitadas)", os comunistas 

brasileiros já estariam "em marcha batida para o abandono da 
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perspectiva do enfrentamento aberto". Em apoio a esta tese, 

Aarão cita alguns dos "Informes" feitos durante o IV 

Congresso (entre eles o de Prestes), que revelariam 

"claramente as inclinações favoráveis à luta institucional e 

à participação nos processos eleitorais". (obra citada, p. 

122) 

Segundo Daniel Aarão Reis Filho, "tratava-se (...) de 

uma evolução que remontava a 1952", quando o PC havia 

"revisto (e abandonado) a proposta de organizar 'sindicatos 

paralelos', voltando à participação na estrutura sindical 

corporativa legal." Para Aarão Reis Filho, "a Declaração de 

Março de 1958 ainda não estava escrita, mas já apontava no 

horizonte, ao menos como prática." (p. 123) 

Isto teria ficado evidente nas eleições presidenciais de 

1955, quando o PCB "em mais um processo autocrítico, condenou 

o absenteísmo adotado em 1950 e apoiou a candidatura de 

Juscelino Kubitschek do PSD. A vitória de JK foi entendida 

pelos comunistas como o resultado da unidade das forças 

democráticas contra as forças 'golpistas' articuladas em 

torno da candidatura de Juarez Távora. De acordo com as 

avaliações, duas tendências distintas e antagônicas 

coexistiam no governo Kubitschek25. De um lado as forças 

patrióticas, progressistas e democráticas; do outro, as 

forças reacionárias, aliadas do imperialismo. Caberia ao PCB 

explorar essas contradições e exigir um compromisso maior com 

as reivindicações populares." (Camaradas e companheiros, 176-

177) 

É nesse contexto que, em 1956, a imprensa brasileira 

publica o chamado Relatório Kruschov. 

                                                           
25

 Como apontariam posteriormente vários autores, entre eles Caio Prado Júnior, o 
governo JK terminaria como um dos mais "entreguistas" da história brasileira. 



 122

Segundo Daniel Aarão, "os comunistas brasileiros ficaram 

perplexos, quando da publicação do Informe 'secreto' pelas 

jornais 'capitalistas' New York Times e Le Monde (a tradução 

brasileira foi publicada pelo Diário de Notícias e O Estado 

de S.Paulo), tendendo inclusive a negar sua autenticidade, 

mesmo porque a delegação brasileira ao XX Congresso do PCUS, 

chefiada por Diógenes Arruda, tardou a regressar ao Brasil." 

(p. 202) 

Raimundo Santos (A primeira renovação pecebista. 

Reflexos do XX Congresso do PCUS no PCB. 1956-1957), afirma 

que as "primeiras notícias do relatório secreto do XX 

Congresso do PCUS" chegaram ao Brasil em fevereiro de 1956.  

Em 10 de março de 1956, a Voz Operária publica o Informe 

público de Kruschov, contendo as teses sobre a paz, sobre a 

relação com a social-democracia e a admissão de caminhos 

diferentes para o socialismo. De março a julho de 1956, a Voz 

Operária publicará três outros documentos: uma resolução do 

Comitê Central do Partido Comunista Italiano, abrindo o 

debate sobre o XX Congresso entre as bases partidárias 

comunistas daquele país; a resolução dissolvendo o 

Kominforn26; e um artigo do secretário-geral do PC Americano, 

reconhecendo a veracidade do "relatório secreto" (p. 100). 

Sempre segundo Raimundo Santos, será na edição de 

6/10/56 da Voz Operária que, "à revelia da direção 

partidária", são publicadas uma carta de Maurício Pinto 

Ferreira e um artigo de João Batista de Lima e Silva, já 

citado anteriormente.  

De 9 a 14 de outubro, "numerosos artigos e cartas" foram 

publicados na Imprensa Popular e Notícias de Hoje, "exigindo 

a abertura da discussão", no que são logo apoiadas por 
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organismos auxiliares do Comitê Central e pelos Comitês 

Regionais de São Paulo, Rio Grande do Sul e Ceará. 

O debate será interrompido "bruscamente", suspendendo-se 

a publicação das cartas e artigos nos três jornais. Em 19 e 

20 de outubro, todos eles publicam o "Projeto de Resolução do 

CC do PCB sobre os ensinamentos do XX Congresso do Partido 

Comunista da União Soviética, o culto à personalidade e suas 

consequências, a atividade e as tarefas do Partido Comunista 

do Brasil". 

"O debate, apesar de tudo, prosseguirá paralelamente aos 

marcos traçados no projeto (...) Durante o resto do ano de 

1956, ainda continuarão a aparecer na imprensa partidária uma 

série de artigos, elaborados antes do projeto de resolução, 

que cumpririam certa função de tematizar o debate. Na maioria 

desses artigos persiste o tom crítico e de questionamento 

tanto às concepções, quanto à prática do PCB. Um bom número 

deles se centrava especificamente na questão do partido, 

outros reclamavam a necessidade de se redefinir muitos pontos 

do programa de 1954, e insistiam numa caracterização da nova 

realidade do país; mas também já apareciam alguns pondo em 

dúvida o entendimento enraizado sobre as concepções e a 

prática do internacionalismo proletário. Mas é a partir daí 

que, estimuladas pelo projeto de resolução, e principalmente 

após a carta de Prestes sobre os debates, começam a surgir as 

primeiras defesas de algo não muito bem precisado, mas sem 

dúvida vinculado ao que era antes." (p. 125) 

"A carta de Prestes, publicada na Voz Operária de 

24/11/56, será o marco maior de mudança de rumos no debate. 

No que se refere ao conteúdo do que era permissível discutir, 

agora a polêmica sobre o XX Congresso teria de dar-se em 
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 Organismo que substituiria, sob determinados aspectos, a Internacional 
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margens bem mais precisas. (...) A partir daí as discussões 

sofreriam um giro decisivo. A expressão maior dessa 

intransigência tardia foi a intervenção no semanário 

pecebista, ocorrida pouco depois: a redação da Voz Operária e 

seu corpo editorial foram mudados." (pp 134-135) 

"Segue-se ainda a publicação de muitos artigos, 

provavelmente escritos antes da carta de Prestes, que irão 

revelar a profundidade das divergências" (p. 139), mas é no 

início de 1957 que "a discussão irá tomar rumos mais 

definitivos. (...) A conclamação, tão frequente no começo dos 

debates, a que se fizesse a discussão em termos de 

princípios, vai dando lugar à luta aberta contra o 

'revisionismo' dos renovadores." (p. 157) 

Em abril de 1957, realiza-se um Pleno do Comitê Central. 

O "informe oficial apresentado àquele pleno" introduzia 

mudanças importantes na tática do Partido, entrando em 

contradição com a linha do IV Congresso, embora "havendo 

conciliações num ou outro ponto". Raimundo Santos conclui que 

"é de se imaginar que na alta direção partidária havia um 

anônimo grupo que trabalhava as idéias mais atualizadas, mas 

sem assumir publicamente sua defesa." (p. 183) 

"Após o pleno de abril, ainda sairão artigos dos mais 

agressivos contra os revisionistas, seguramente recebidos 

pela redação da Voz Operária antes de se conhecer os 

resultados do encontro. Contudo, pelo seu teor, percebe-se 

quanto eles representavam uma mentalidade latente, em lugar 

de expressarem mais diretamente o novo pensamento majoritário 

no grupo dirigente do PCB; apenas refletiam posições 

arraigadas à margem da linha, agora, fixada pelo comitê 

central." (p. 193) 

                                                                                                                                                                                 

Comunista dissolvida em 1943. 
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Em agosto de 1957, nova reunião plenária do Comitê 

Central expulsa Agildo Barata (um dos "renovadores") e ao 

mesmo tempo reconstitui a composição do "presidium" do Comitê 

Central: Diógenes Arruda, Maurício Grabois, João Amazonas e 

Sérgio Holmos são destituídos; Orlando Pioto, suplente, é 

impedido de ascender à alta direção. Seus lugares foram 

ocupados por Giocondo Dias, Mário Alves, Calil Chade e 

Marighella. (p. 217) 

Antonio Galdino e Wladimir Pomar apontam as relações 

entre esta reconstituição da direção partidária e um episódio 

semelhante, ocorrido pouco antes, em junho de 1957, em 

Moscou, onde três antigos dirigentes do PCUS são afastados --

Molotov, Malenkov e Kaganovitch-- e acusados de "grupo 

dogmático e sectário". 

Segundo Moisés Vinha e outros autores, neste "pleno" o 

Comitê Central decide ainda nomear uma comissão composta por 

Moisés Vinhas, Luís Teles, Sérgio Holmos, Leivas Otero e 

Francisco Gomes para preparar um novo documento "analisando 

os reflexos do sistema de culto à personalidade dentro do 

PCB" (Vinhas, p. 181). Essa comissão termina o seu trabalho 

em janeiro de 1958 e encaminha o texto, que deveria ser 

discutido na plenária de março, a todos os membros. Mas ele 

sequer entra na ordem do dia, substituído por um outro 

anteprojeto que viria a tomar o nome de "Declaração de 

Março". João Amazonas e Maurício Grabois votaram contra a 

futura Declaração de Março. Sérgio Holmos e Calil Chade se 

abstêm. 

Algumas das pessoas excluídas da Executiva são enviadas 

para diversos estados, onde assumem funções dirigentes, a 

exemplo de Maurício Grabois, que se torna secretário político 

do Comitê Estadual do Rio de Janeiro. (O Partidão, p. 181) 
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 A Declaração de Março marca uma virada na política do 

PCB. Segundo Galdino, essa revisão da linha política 

"respondeu à necessidade de adequação da ação do partido 

frente a uma série de acontecimentos no quadro político 

nacional e internacional" (p. 27), a saber: 

 1)o fato do PCB ter apoiado Juscelino levou à 

necessidade de rever a caracterização do governo e do Estado 

brasileiros, atribuindo ao governo JK "um caráter 

heterogêneo, de cuja composição fazem parte, ao lado das 

forças conservadoras e entreguistas, forças progressistas e 

nacionalistas"; (p. 27) 

 2)"a resistência vitoriosa contra a tentativa golpista 

de impedir a posse de JK (...) possibiitava a crença de que o 

processo de democratização tornara-se uma 'tendência 

permanente' no país;" (p. 27) 

 3)a Declaração de Março reconhece o desenvolvimento do 

capitalismo brasileiro, mas o faz "assumindo um tom 

abertamente evolucionista, na medida em que o desenvolvimento 

econômico é interpretado como desenvolvimento do 'capitalismo 

nacional' e avaliado como elemento progressista por 

excelência' da economia"; (p. 28) 

 4)"há uma valorização da questão nacional na 

'Declaração" (...) a contradição entre nação e o imperialismo 

é elevada ao status de 'contradição principal'. A questão 

agrária passa, em certa medida, nessa nova fórmula, a figurar 

em segundo plano(...)" (p. 28) 

 e)a Declaração abandona a idéia de "hegemonia prévia do 

proletariado na frente única", o que na prática significava 

que o PCB poderia participar em condição minoritária de 

frentes amplas; (pp 28-29) 

 f)finalmente, a Declaração de Março desenvolve a tese do 

caminho pacífico, estabelecendo como objetivo a conquista de 
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um "governo nacionalista e democrático (...) nos marcos do 

regime vigente". (p. 29) 

 Numa síntese precisa, Galdino afirma que a Declaração de 

Março "legitimava no plano doutrinário (...) a integração do 

PCB ao jogo político populista". (p. 30) 

 Em abril de 1960, o Comitê Central lança as "Teses" para 

o V Congresso do Partido Comunista, que reafirma as linhas 

fundamentais da Declaração de Março, também refletidas nas 

resoluções finais do V Congresso, embora estas incluam 

alterações que refletem as preocupações dos futuros 

dissidentes. 

Em artigo já citado, publicado na revista Estudos 

Sociais, Jacob Gorender diz que as Teses e a Resolução 

Política aprovadas no V Congresso "definem a etapa atual da 

revolução em nosso país como anti-imperialista e antifeudal, 

nacional e democrática. Se isto significa que a luta pelo 

socialismo ainda não pode ser direta e imediata no Brasil, 

igualmente indica que as atuais tarefas nacionais e 

democráticas não nos afastarão, mas, ao contrário, nos 

aproximarão das tarefas socialistas." (p.7) 

"Em sua atual etapa histórica, a sociedade brasileira 

deve superar duas contradições fundamentais. A primeira é a 

contradição entre a nação em desenvolvimento e o imperialismo 

norte-americano e os seus agentes internos, exigindo, como 

solução radical, a completa emancipação nacional. A segunda é 

a contradição entre as forças produtivas em crescimento e o 

monopólio da terra, que se expressa, essencialmente, como 

contradição entre os latifundiários e as massas camponesas, 

exigindo, como solução radical, uma reforma agrária de tipo 

camponês." (p. 7)  

Gorender destaca que "entre as duas contradições 

fundamentais, que a revolução deve solucionar na sua etapa em 
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curso, a primeira delas --a contradição anti-imperialista-- 

se apresenta como a principal, a dominante (...) o golpe 

principal das forças revolucionárias precisa ser dirigido 

contra o imperialismo norte-americano e os seus agentes 

internos." (p.8) 

Gorender destaca o caráter simultaneamente interno e 

externo da contradição anti-imperialista, considerando como 

"profundamente errôneo separar a contradição principal das 

demais", já que sua "solução consequente" depende do seu 

"condicionamento por outras contradições, em especial pela 

contradição latifundiário-camponesa e pela contradição entre 

o proletariado e a burguesia." (p.8) 

Ao mesmo tempo que aponta o capitalismo, na arena 

internacional, como um sistema "em acelerada decadência", 

Gorender diz que no Brasil "o desenvolvimento capitalista tem 

por enquanto caráter objetivamente progressista", donde 

decorre "a aliança do proletariado e das demais forças 

populares com a burguesia nacional, na presente etapa da 

revolução". (p.8) 

Mas, "aliando-se com a burguesia nacional, o 

proletariado ressalta o caráter principal da contradição 

anti-imperialista, mas, na medida em que se empenha em 

conquistar para si a hegemonia do movimento nacionalista e 

democrático, o proletariado não pode nem deve obscurecer o 

antagonismo de classe que o opõe à burguesia nacional." 

(p.9).  

"O objetivo culminante da revolução nacional e 

democrática reside na instauração de um poder das forças 

anti-imperialistas e antifeudais sob a direção do 

proletariado". Para atingir este objetivo, faz-se necessário 

um processo de acumulação de forças "indissoluvelmente 

vinculado à luta por um governo nacionalista e democrático"; 
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um "governo de coligação, ainda não revolucionário, porém 

submetido à pressão de massas, o governo nacionalista e 

democrático, na medida em que for obrigado a radicalizar sua 

política e sua composição, deverá tornar-se poderoso fator 

para alcançar a correlação de forças necessária ao 

cumprimento das tarefas radicais da etapa histórica em 

curso". (p. 10) 

Finalmente, Gorender diz que "os comunistas brasileiros 

consideram que existe a possibilidade real de atingir tais 

objetivos por um caminho pacífico, ou seja, por um caminho 

que, não sendo nem podendo ser isento de contradições de 

classe e de choques por vezes bem agudos, exclua a 

inevitabilidade da insurreição armada e da guerra civil." 

(p.10) 

 

3.3.O Partido muda de nome 

 A Resolução Política do V Congresso do Partido Comunista 

(realizado em 1960 e publicada em PCB: vinte anos de 

política. Documentos. 1958-1979, sob o orwelliano título de 

"Resolução do V Congresso do PC Brasileiro") afirma, em seu 

último item: 

"As condições políticas actuais são particularmente 

favoráveis ao crescimento e fortalecimento do Partido e à 

conquista da legalidade. (...) A legalidade do Partido 

Comunista não é uma reivindicação exclusiva dos comunistas, 

mas uma medida necessária à consolidação da democracia em 

nosso país, um direito democrático de parcela considerável do 

eleitorado. A luta pela legalidade do Partido, tarefa 

imediata para todos os comunistas, deve ser conduzida tanto 

por meios jurídicos como através de mobilização da opinião 

pública, e assumir o carácter de um amplo movimento que 

receba o apoio de todas as forças democráticas." 
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No ano seguinte, em agosto de 1961 "o comitê central do 

PCB se reúne e, na perspectiva da luta pela legalização do 

Partido, através de pedido de registro na Justiça Eleitoral, 

modifica os estatutos e a denominação do partido --Partido 

Comunista Brasileiro, em lugar de Partido Comunista do 

Brasil. Estas decisões foram contestadas por um grupo de 

militantes, que endereça ao Comitê Central a 'Carta dos Cem', 

reclamando a convocação de um novo congresso do Partido".(PCB 

1922-1982. Memória fotográfica, São Paulo, Brasiliense, 1982, 

p.123) 

Segundo João Amazonas (ver Anexos), a decisão de mudar o 

nome e os estatutos do Partido foi tomada pelo Comitê Central 

eleito no V Congresso: "Não se tem informação acerca de 

posicionamentos contrários durante a reunião do Comitê 

Central". Quanto à Carta dos cem, teria sido "redigida 

coletivamente ". 

A Classe Operária nº 419, de abril de 1962, publicou a 

Carta dos Cem, que devido à sua importância transcrevemos na 

íntegra a seguir: 

  

"Ao Comitê Central do Partido Comunista do Brasil" 

"O Suplemento de Novos Rumos, de 11-8-61, publica o 

Programa e os Estatutos de um chamado Partido Comunista 

Brasileiro. O camarada Prestes, em manifesto dirigido ao 

povo, estampado no mesmo jornal, diz que aqueles documentos 

serão encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral, visando o 

registro de tal partido." 

"Estes documentos constituem, a nosso ver, violação 

frontal dos princípios partidários, aberta infração das 

decisões do V Congresso, ferem a disciplina e atingem a 

própria unidade do Partido. O artigo 32 dos Estatutos diz:... 

'As decisões do Congresso são obrigatórias para todo o 
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Partido e não podem ser revogadas, no todo ou em parte, senão 

por outro Congresso...' No entanto, o Comitê Central alterou 

o nome do Partido, modificou profundamente os Estatutos e 

apresentou um novo programa, atribuições exclusivas do 

Congresso, exorbitando, assim, de suas funções. O V Congresso 

autorizou tão somente o Comitê Central a introduzir para fins 

de registro no T.S.E. as modificações exigidas pela Lei, tais 

como a destinação do patrimônio do Partido, em caso de sua 

dissolução, a designação dos delegados junto aos tribunais e 

juízes eleitorais, a afirmação de que os membros do Partido 

não respondem pelas obrigações financeiras deste etc., o que 

não constava dos Estatutos aprovados naquele Congresso." 

"Tanto o Programa como os Estatutos, a serem 

apresentados à Justiça Eleitoral, referem-se ao Partido 

Comunista Brasileiro. Trata-se, portanto, de alteração do 

nome de nosso partido, assunto que não foi submetido ao 

Congresso nem consta de suas resoluções. O Comitê Central não 

apresentou qualquer justificativa. É certo que em 

determinadas circunstâncias se torna necessário mudar o nome 

do Partido. Tudo depende porém, das condições concretas e das 

peculiaridades da revolução. Mas sempre como decorrência de 

decisão do Congresso. Quais os fatos que impõem no Brasil a 

modificação do nome da organização partidária dos comunistas? 

A mudança realizada, do ponto-de-vista da língua, não tem 

qualquer significação. Mas no que se relaciona com o aspecto 

político, esta alteração aparentemente pequena é uma séria 

concessão às forças reacionárias. Os elementos mais 

retrógrados do país, em sua luta sistemática contra a 

vanguarda revolucionária da classe operária, desde 1945 

vinham afirmando que o fato de nosso Partido ter como 

designação Partido Comunista do Brasil e não Partido 

Comunista Brasileiro significava que o Partido não era 
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brasileiro, mas sim um instrumento da política externa da 

União Soviética. Tergiversação tão cretina jamais encontrou 

eco no seio do povo. Os acontecimentos se encarregaram de 

refutar aquela calúnia estúpida, mostrando que o Partido 

Comunista do Brasil é o partido patriótico por excelência, o 

melhor, o mais abnegado e o mais consequente defensor dos 

interesses dos trabalhadores. Justamente por esta razão 

sempre manteve sólidos laços de amizade e solidariedade com o 

Partido Comunista da União Soviética, destacamento mais 

experiente e provado do movimento comunista internacional. Ao 

introduzir a modificação no nome do Partido, o Comitê Central 

dá margem a explorações e fornece elementos para justificar 

uma das mais infames calúnias dirigidas contra os comunistas 

brasileiros." 

"É sumamente ridículo pensar que a legalização do 

Partido está na dependência de chamar-se Partido Comunista 

Brasileiro e não Partido Comunista do Brasil. O argumento de 

que seria necessário outro nome para solicitar novo registro 

do Partido, porque o Tribunal havia cassado o seu registro 

com o antigo nome, não procede. Não foi por este motivo que o 

TSE pôs na ilegalidade o Partido. Serviu de pretexto a 

acusação infundada de que o Partido não satisfazia as 

exigências do art. 141, parágrafo 13 da Constituição da 

República. Neste caso, então, se existem as condições 

políticas para o registro do Partido, seria suficiente 

reafirmar que o Partido defende a pluralidade dos partidos e 

respeita os direitos fundamentais do homem." 

"Na realidade, a alteração do nome do Partido tem 

sentido mais grave --procura-se registrar um novo Partido, 

com programa e estatutos que nada têm a ver com o verdadeiro 

partido comunista. O que os comunistas desejam e a classe 

operária e o povo aspiram é a legalização do seu velho e 
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tradicional Partido que, durante mais de 39 anos, luta pela 

democracia, pela libertação nacional, pelo bem-estar dos 

trabalhadores e por transformações revolucionárias na 

sociedade brasileira, tendo em vista alcançar o socialismo e 

o comunismo. A luta pela legalidade do Partido é uma luta 

política e não pode ser feita escondendo-se seus objetivos, 

sua doutrina e suas tradições." 

"Assim pensando, não podemos concordar com a alteração 

do nome do nosso glorioso Partido." 

"Outra questão de princípio diz respeito ao Programa, 

cuja aprovação é também de competência exclusiva do 

Congresso. O documento dado à publicidade exclusiva em Novos 

Rumos como sendo o programa dos comunistas é a negação do 

partido revolucionário do proletariado em troca de uma 

hipotética legalidade. O programa em apreço é uma renúncia 

completa aos princípios, inadmissível sob qualquer alegação. 

É um programa inaceitável para um partido operário, próprio 

de um partido burguês, menos avançado que os programas do PTB 

e do PSB. O referido programa não foi aprovado no V Congresso 

do Partido. Este limitou-se a elaborar uma Resolução 

Política." 

"Agora, o Comitê Central apresenta um programa do qual 

eliminou as formulações mais radicais que se pode ainda 

encontrar na Resolução Política do V Congresso. Veja-se por 

exemplo, o problema da reforma agrária. Enquanto a Resolução 

diz que os comunistas têm o dever de lutar à frente das 

massas camponesas por uma reforma agrária que liquide o 

monopólio da propriedade da terra pelos latifundiários, o 

programa do Partido Comunista Brasileiro refere-se de maneira 

genérica à 'efetivação da reforma agrária em todo o país' e 

apresenta medidas parciais que são menos avançadas que as 

propostas no projeto do deputado Jofilly, o qual conta com o 
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inteiro apoio do governo federal. Por um imperativo da 

disciplina partidária somos obrigados a acatar a Resolução 

Política do V Congresso, a lutar por sua aplicação. Mas nada 

nos obriga a aceitar um condensado reformista das medidas 

nela expostas como Programa do Partido, uma vez que o V 

Congresso não tomou qualquer deliberação a este respeito." 

"Além disto, modificações foram introduzidas nos 

objetivos programáticos finais do Partido. O V Congresso 

abordou esta questão nos Estatutos, onde está claramente 

expresso que o 'objetivo programático final' do Partido 

Comunista do Brasil é 'o estabelecimento do socialismo e do 

comunismo'. Agora, tanto o Programa como os Estatutos do 

Partido Comunista Brasileiro dizem que este Partido tem 'como 

objetivo final o estabelecimento do socialismo'. Por que o 

comunismo foi excluído como objetivo? Procurando ganhar as 

boas graças da Justiça Eleitoral, o Comitê Central fala 

vagamente do socialismo, palavra que, desprovida de seu 

conteúdo, hoje qualquer burguês mais ou menos perspicaz 

acena, demagógicamente, para iludir as massas que despertam 

para o verdadeiro socialismo vitorioso em países com uma 

população de mais de um bilhão de pessoas. Se na época em que 

Marx viveu o comunismo ainda era meta a alcançar, objetivo 

remoto que o partido operário incluia em seu programa, na 

atualidade, quando a sociedade comunista está sendo 

construída na União Soviética, é um absurdo esconder este 

objetivo. O programa é para nós comunistas uma questão vital. 

A opinião pública brasileira encontra-se completamente 

confundida sobre os verdadeiros fins e o modo de atuar do 

Partido. Nestas condições, é necessário ter um programa claro 

e preciso. Não cabem as omissões, nem a dubiedade. Mais do 

que nunca precisamos ter em conta os ensinamentos de Marx e 
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Engels no Manifesto Comunista: 'Os comunistas não se rebaixam 

a dissimular suas opiniões e seus fins'." 

"Assim pensando, não podemos concordar com o Programa do 

chamado Partido Comunista Brasileiro." 

"O mesmo espírito de capitulação se observa nos 

Estatutos. Questões de princípio, essenciais, foram postas de 

lado, silenciadas de maneira oportunista. Tentando conseguir 

de qualquer maneira o registro eleitoral do denominado 

Partido Comunista Brasileiro, o Comitê Central, 

desrespeitando as decisões do V Congresso, retirou dos 

estatutos toda a referência ao marxismo-leninismo e ao 

internacionalismo proletário. No curso da preparação do V 

Congresso, todas as tentativas de eliminar estas questões 

foram derrotadas. Os Estatutos, com as modificações 

introduzidas, identificam-se, na maioria de seus 

dispositivos, com os estatutos dos demais partidos políticos, 

deixando de ser um instrumento de formação de quadros e de 

educação ideológica dos militantes comunistas." 

"A afirmação nos Estatutos aprovados no Congresso de que 

o 'Partido Comunista do Brasil orienta-se pelo marxismo-

leninismo, pelos princípios do internacionalismo proletário' 

define o caráter do Partido e o distingue dos demais 

partidos, não é questão secundária que pode ou não figurar na 

nossa Lei interna. Os princípios do marxismo-leninismo e do 

internacionalismo proletário constituem a base que assegura a 

unidade partidária. São o traço de união que liga os 

comunistas de cada país e do mundo inteiro." 

"A exclusão da referência à doutrina do proletariado 

contraria a Declaração da Conferência dos Representantes dos 

Partidos Comunistas e Operários, realizada em novembro de 

1957, em Moscou e reafirmada pela reunião dos 81 partidos, em 

1960. Diz a Declaração: 'A aplicação do materialismo 
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dialético ao trabalho prático, a educação dos quadros e das 

amplas massas no espírito do marxismo-leninismo --esta é uma 

das tarefas atuais dos Partidos Comunistas e Operários'. Como 

por em prática esta indicação se os próprios Estatutos do 

Partido, estampados no órgão central, omitem qualquer 

referência ao marxismo-leninismo? Quando a experiência 

vitoriosa da classe operária em todo o mundo e o 

desenvolvimento sem precedentes dos países socialistas 

comprovam a força e a invencibilidade do marxismo-leninismo 

científico, despertam grande interesse, entre as amplas 

camadas do povo brasileiro, particularmente entre a 

juventude, deixar de mencionar que o Partido se guia por esta 

teoria significa renunciar às posições revolucionárias, 

significa, por melhores que sejam as intenções, dar razão aos 

revisionistas contemporâneos." 

"Não há porque deixar de proclamar que o Partido se rege 

pelo internacionalismo proletário, que une em um todo 

harmônico o verdadeiro patriotismo --à luta para emancipar 

nossa Pátria da dominação imperialista e para libertá-la de 

qualquer espécie de opressão-- com a luta comum dos 

trabalhadores dos outros países pela paz, pela democracia e 

socialismo. Os princípios do internacionalismo proletário são 

parte integrante da estrutura orgânica dos partidos operários 

de vanguarda, impregnam suas atividades em todos os terrenos. 

Ao solicitar seu registro eleitoral, o Partido deve afirmar o 

princípio de que mantém decididamente sua solidariedade com 

os trabalhadores do mundo inteiro. A eliminação do princípio 

do internacionalismo proletário nos Estatutos revela o quanto 

o nacionalismo burguês penetrou no Partido." 

"Assim pensando, não podemos concordar com as 

modificações de fundo levadas a cabo nos Estatutos do 

Partido." 
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"As mudanças feitas no nome, no Programa e nos 

Estatutos, inflingindo as decisões do V Congresso, objetivam 

o registro de um novo partido e, por isto, se suprime tudo 

que possa ser identificado com o Partido Comunista do Brasil, 

de tão gloriosas tradições. Ora, precisamente o partido que 

deve conquistar sua legalidade é o Partido Comunista do 

Brasil e não um arremedo do partido de vanguarda do 

proletariado." 

"Agora, se trata do Partido Comunista Brasileiro e não 

do verdadeiro Partido Comunista do Brasil, que é negado sob o 

pretexto de contornar possíveis dificuldades na Justiça 

Eleitoral. As modificações introduzidas não são formais, pois 

tanto o Programa como os Estatutos não poderão em nada ser 

alterados sob pena de o novo partido ter o seu registro 

cassado, caso obtenha a legalidade. Nesse sentido, o Código 

Eleitoral é taxativo. Diz seu artigo 141: 'O diretório que se 

tornar responsável por violação do programa ou dos estatutos 

do seu partido político, ou por desrespeito a qualquer de 

suas deliberações regularmente tomadas, incorrerá em pena de 

dissolução'." 

"Assim, os documentos publicados em Novos Rumos são os 

documentos básicos que nortearão a atividade do novo partido 

que não poderá sair dos estreitos marcos por eles fixados. 

Tanto isto é verdade que a nova nomenclatura já está sendo 

usada, inclusive por esse Comitê Central. Tais fatos 

representam uma clara tentativa de liquidar com o tradicional 

partido de vanguarda da classe operária e substituí-lo por 

uma organização desprovida de características 

revolucionárias. É uma nova e mais perigosa manifestação de 

liquidacionismo, tendência presente no movimento comunista 

brasileiro. Neste caso, é de toda oportunidade a citação de 

Lênin, sobre o liquidacionismo, ao defini-lo como as 
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tentativas de 'liquidar (isto é, dissolver, destruir, anular, 

suprimir) a organização existente do Partido e substituí-la 

por uma associação informe, mantida a todo custo dentro dos 

marcos da legalidade (isto é, da existência 'pública' legal), 

embora para isso seja preciso renunciar de modo claro e 

aberto ao programa, à tática e às tradições (isto é, à 

experiência passada) do Partido'." 

"A legalidade do Partido não pode ser obtida com 

manipulações jurídicas, nem através de concessões em matéria 

de princípios, e, muito menos tentando enganar com manobras a 

justiça das classes dominantes, pois, em última instância, os 

enganados serão os trabalhadores e os próprios comunistas. A 

conquista do registro eleitoral do Partido é assunto 

eminentemente político que depende da luta e da correlação 

das forças de classe, tanto na esfera nacional como 

internacional. Se a solução para a conquista desta legalidade 

fosse exclusivamente jurídica, então por que, em passado 

recente, a Justiça Eleitoral não reconheceu o Partido Popular 

Progressista e a Aliança Democrática Brasileira, que 

satisfizeram todas as exigências da Lei Eleitoral, possuiam 

nomes que em nada lembravam o comunismo, tinham estrutura e 

nomenclatura bem diversas das do Partido Comunista do Brasil 

e direções onde não havia comunistas". 

"Embora tais partidos não fossem marxistas-leninistas, 

as forças da reação temiam a simples possibilidade de que 

eles viessem a oferecer suas legendas aos candidatos 

comunistas. Por isso o Tribunal não lhes concedeu registro, 

alegando que sua existência burlaria a sentença que pôs o 

nosso Partido na ilegalidade. Somos favoráveis a uma campanha 

que possibilite o retorno do Partido à vida legal. 

Acreditamos que é possível alcançar esta meta. Mas queremos a 

legalidade do partido revolucionário da classe operária, que 
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tenha como doutrina o marxismo-leninismo e se guie pelos 

princípios do internacionalismo proletário." 

"Na presente conjuntura, em que se agrava a tensão 

internacional, devido à política provocadora dos círculos 

governamentais dos Estados Unidos e quando no Brasil cresce o 

sentimento das massas por transformações revolucionárias,  

mais do que nunca é indispensável a existência de um partido 

com programa e tática revolucionários e estatutos leninistas 

--enfim um partido marxista-leninista. É de estranhar, 

portanto, que justamente nesta conjuntura, o Comitê Central 

apresente documentos que fogem à definição de um verdadeiro 

partido revolucionário proletário." 

"A nossa atitude ao enviar esta carta ao Comitê Central 

é ditada pelo dever de combater a violação das decisões do V 

Congresso, pelo desejo de assegurar a unidade partidária e 

salvaguardar a existência do Partido como organização 

política revolucionária de vanguarda da classe operária. 

Estamos convencidos de que a unidade do Partido, à base dos 

princípios marxistas-leninistas, é primordial. A conduta do 

Comitê Central fere a unidade porque muitos militantes, 

conscientes do seu papel e em defesa das próprias decisões do 

V Congresso, não aceitarão que se liquide o velho Partido, a 

ele permanecerão fiéis, mantendo bem alta a bandeira de suas 

melhores tradições. A existência de um partido marxista-

leninista é uma necessidade objetiva no desenvolvimento da 

sociedade brasileira que ninguém poderá evitar." 

"Diante da situação criada pelo Comitê Central a ele nos 

dirigimos, apelando para o espírito de partido de seus 

membros, no sentido de que acatem as decisões do V Congresso, 

substituindo os documentos publicados em Novos Rumos por 

outros que se coadunem com as decisões do último Congresso ou 

então, convoquem um Congresso Extraordinário para resolver 
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sobre a mudança do nome do Partido e as modificações no 

programa e nos Estatutos." 

"Ao adotar esta posição, confiamos que nas fileiras do 

próprio Partido existam forças suficientes para derrotar as 

tendências errôneas e encontrar o acertado caminho para 

resolver as dificuldades que o Partido enfrenta." 

 

 Não encontramos, na bibliografia consultada, a relação 

dos militantes que assinaram a Carta dos Cem. Consultada, a 

atual direção nacional do Partido Comunista do Brasil 

respondeu também não dispor desta relação. João Amazonas, por 

sua vez, diz que que os signatários foram os 20 delegados que 

a minoria conseguiu eleger ao V Congresso e outros militantes 

do Partido em vários estados. 

 Amplamente citada na bibliografia consultada, a Carta 

dos Cem não foi a única manifestação partidária contra a 

mudança do nome e em defesa da convocação de um Congresso 

partidário. Há também uma resolução do Comitê Regional do Rio 

Grande do Sul, aprovada em setembro de 1961 e publicada 

posteriormente pelo jornal A Classe Operária. 

Surpreendentemente, em toda a bibliografia consultada não há 

nenhuma menção a este documento, reproduzido na íntegra nos 

Anexos. 

 

Um parenteses: a conferência dos 81 partidos 

 

A chamada Conferência dos 81 Partidos Comunistas reuniu-

se em Moscou, em novembro de 1960. A descrição a seguir tomou 

como base a obra de Lilly Marcou: El movimiento comunista 

internacional desde 1945, 1981, pp 63-85. 

A Conferência dos 81 foi precedida pela polêmica entre o 

PCUS e a Liga Comunista da Iugoslávia, polêmica na qual o 
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PCCh intervém com muito força, com o objetivo de isolar e 

condenar os comunistas iugoslavos. 

Mas a variável fundamental é o conflito entre o PCCh e o 

PCUS, em torno de reivindicações territoriais, áreas de 

influência, políticas econômicas diferenciadas, intercâmbio 

de tecnologia atômica etc. Conflito que atinge dimensão 

doutrinária, quando o PCCh passa a questionar a concepção da 

"coexistência pacífica" com o capitalismo, bem como a 

"transição pacífica ao socialismo". 

Antes da Conferência dos 81, há um encontro de que 

participam cerca de cinquenta partidos comunistas, em 

Bucareste, paralelamente ao III Congresso do PC Romeno, 

marcado para junho de 1960. O representante do Partido 

Comunista do Brasil (PCB) neste encontro é Pedro Pomar.27 

Neste encontro, o PCUS ataca duramente os chineses, que 

recebem a solidariedade do Partido do Trabalho da Albânia 

(certamente motivado, entre outras razões, por seus 

históricos conflitos territoriais com a Iugoslávia). 

O encontro termina com um "comunicado" neutro. Mas o 

resultado prático é que as relações inter-partidárias 

deterioram-se um pouco mais. 

A Conferência dos 81 partidos começa em 10 de novembro 

de 1960; suas sessões duram até 3 de dezembro do mesmo ano. 

Na pauta: a situação internacional, a estratégia e a tática 

do movimento comunista internacional. O Partido Comunista do 

Brasil participa da conferência.28 

Durante os três primeiros dias da Conferência, predomina 

o ponto de vista de Kruschov e dos partidos aliados (como o 

                                                           
27 Luis Macklouf, em Pedro Pomar (p. 59), diz que o Congresso do PC Romeno 
aconteceu em 1959. 
28 Na bibliografia consultada, não encontramos nenhuma referência sobre quem 
compunha a delegação a esta Conferência.  
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búlgaro, o húngaro, o canadense, o grego, o argentino, o 

iraquiano, o sudafricano e outros: ao total, dezoito partidos 

sustentam a posição soviética). 

Os chineses --cuja delegação é chefiada por Deng 

Xiaoping-- revidam todos os ataques recebidos desde o 

encontro de Bucareste. Mas enquanto Deng Xiaoping opta por um 

discurso sutil, Enver Hoxa, secretário-geral do Partido do 

Trabalho da Albânia, fala explicitamente das pressões 

econômicas sofridas por seu país, critica as teses do XX 

Congresso e a política desenvolvida por Kruschov, além de 

condenar a reconciliação dos soviéticos com Tito, ocorrida em 

1955. 

Alguns poucos partidos aderem à posição chinesa: o 

birmanês, o australiano, o indonésio, o tailandês, o coreano 

etc. Os partidos comunistas do Japão e do Vietnã adotam uma 

postura intermediária. Em qualquer caso, desde os primeiros 

congressos da Internacional Comunista não se assistia a um 

confronto aberto entre os dirigentes do movimento comunista 

oficial. 

Embora domine os debates, o conflito sino-soviético não 

é o único presente. Alguns partidos europeus defendem teses 

que, a posteriori, podem ser percebidas como sementes do 

futuro eurocomunismo.  

A Conferência aprova uma Declaração dos Partidos 

Comunistas e Operários e uma Mensagem aos povos de todo o 

mundo. Apesar da condenação aos iugoslavos (exigência 

chinesa) e do reconhecimento de diversas vias de transição ao 

socialismo, o documento reafirma o papel dirigente do PCUS e 

a transição pacífica.  

Nos anos seguintes, a crise do movimento comunista se 

aprofundaria um pouco mais. Já em outubro de 1961, no XXII 

Congresso do PCUS, Kruschov faz um duro ataque aos comunistas 
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albaneses; surpreendentemente, 34 partidos comunistas, de um 

total de 80 presentes, não se associa aos ataques. No final 

deste ano, ao mesmo tempo em que solicitam a convocação de 

uma nova Conferência mundial, para debater as divergências 

com os soviéticos, os chineses abandonam a redação da Revista 

Internacional de Praga. 

Em 1962, o conflito prossegue, tendo como acontecimentos 

marcantes o acordo nuclear URSS-EUA, o conflito territorial 

entre China e Índia, a crise dos mísses em Cuba, as visitas 

de Brejnev à Iugoslávia e de Tito à Moscou. 

Durante o ano de 1962 e o início de 1963, a imprensa 

chinesa publica duríssimos ataques contra as posições de 

vários partidos comunistas; o principal destes ataques é 

feito no documento "As divergências entre o camarada 

Togliatti e nós" --no centro da polêmica, a crítica à chamada 

via pacífica. 

A polêmica prosseguirá durante todo o ano de 1963 e, 

subjacente, a discussão sobre convocar ou não uma nova 

Conferência mundial. Os soviéticos querem, os chineses não. 

Mas quando o PCUS realiza a consulta aos 26 partidos 

indicados, em 1960, como membros da comissão organizadora da 

próxima Conferência, 6 recusam os prazos propostos pelos 

soviéticos, 7 se abstém, 12 aceitam e 1 (o Partido Comunista 

Italiano) aceita com reservas a proposta vinda de Moscou. 

Em meados de 1964, morrem Maurice Thorez (12/7) e 

Palmiro Togliatti (21/8). Kruschov é destituído da 

secretaria-geral do PCUS em 14 de dezembro do mesmo ano. E no 

dia 16 de dezembro, os chineses explodem sua primeira bomba 

atômica. 

Ainda em dezembro de 1964, uma Conferência dos PC 

latino-americanos, realizada em Havana, aprova um documento 

que --sem nominá-los-- contém uma crítica aos chineses. No 
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ano seguinte, Raúl Castro participará pessoalmente da reunião 

--realizada em Moscou-- onde se tentará organizar uma nova 

Conferência Mundial, de acordo com a proposta soviética. 

Embora mantenham divergências, os partidos comunistas cubano 

e soviético não pretendem assistir passivamente ao 

crescimento da influência chinesa. 

 

A reação da maioria 

 

O Comitê Central do Partido Comunista, agora 

"Brasileiro", respondeu aos signatários da Carta dos Cem com 

um documento publicado como editorial em Novos Rumos (nº 152, 

de 5 a 11 de janeiro de 1962), intitulado "Em defesa da 

Unidade do Movimento Comunista", onde se pode ler o seguinte: 

 

"Em defesa da unidade do movimento comunista brasileiro, 

denunciamos aos comunistas, aos amigos e simpatizantes, aos 

trabalhadores em geral, a atividade de um pequeno grupo 

fracionista encabeçado por João Amazonas, Maurício Grabois e 

Pedro Pomar, que no passado exerceram funções dirigentes de 

âmbito nacional no movimento comunista. Do grupo fazem parte 

também José Duarte, Ângelo Arroyo, Walter Martins (Pepe), 

Calil Chade, Carlos Danielli e Lincoln Oeste. Este reduzido 

número de elementos lançou-se a um ataque sistemático contra 

a unidade e a disciplina do movimento comunista, violou as 

decisões adotadas e entregou-se a uma insidiosa atividade 

desagregadora, sendo, por isso, expulso de nossas fileiras." 

"As origens do grupo remontam a fins de 1956, princípios 

de 1957, quando se travou em nossas fileiras intensa luta 

interna, a propósito de questões suscitadas em torno do XX 

Congresso do PCUS." 
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"A ajuda inestimável dada pelo XX Congresso do PCUS ao 

movimento comunista e operário internacional contribuiu de 

maneira decisiva para o combate a uma série de deformações e 

tendências nocivas em nossas fileiras. A grande maioria dos 

comunistas já se dava conta da necessidade de uma reviravolta 

na orientação política, condenava o mandonismo e os rígidos 

métodos de direção impositiva e reclamava a reorganização da 

direção. Honestos esforços críticos e autocríticos, pessoais 

e coletivos, foram feitos para superar erros e debilidades 

que constituiam uma tradição entre nós. Um pequeno número de 

dirigentes, entretanto, apegava-se a orientação errônea do 

passado e resistia à modificação dos métodos já condenados. 

Essa minoria mostrava claramente não aceitar o combate ao 

sistema de culto à personalidade, que tantos prejuízos causou 

entre nós." 

"Assim, já em agosto de 1957, tornou-se impossível a 

permanência de tais dirigentes nas funções de maior 

responsabilidade que vinham exercendo desde muitos anos. 

Entre eles estavam João Amazonas e Maurício Grabois, que 

insistiam em não dar o menor passo no terreno autocrítico e 

se mostravam, dessa maneira incapazes de colocar-se à altura 

da nova situação." 

 

O editoral de Novos Rumos (republicado pelo já citado 

Inquérito Policial Militar), prossegue dizendo que em "março 

de 1958 foi aprovada a 'Declaração Política' na qual se 

assentavam os elementos básicos da nova linha dos comunistas 

brasileiros. A minoria de dirigentes que se mantinham em 

posições conservadoras, dogmáticas e sectárias e se recusavam 

a fazer autocrítica --Amazonas, Grabois, Pomar, Calil Chade e 

alguns outros-- passou a opor-se desde então mais abertamente 

à nova orientação". 
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 "A Convenção Nacional de setembro de 1960, por 

esmagadora maioria, ratificou e ampliou a linha traçada na 

'Declaração' de março de 1958. Foi uma Convenção realmente 

democrática. Os debates foram os mais francos e livres já 

realizados no movimento comunista brasileiro. O direito de 

divergir foi assegurado e as diferenças de opinião 

manifestaram-se abertamente. A reduzida minoria que se opunha 

à nova orientação defendeu, sem nenhum cerceamento, suas 

idéias e pontos de vista. Foi, porém, amplamente derrotada na 

Convenção Nacional, que refletiu a opinião maciça do 

movimento comunista brasileiro, contrária à orientação e aos 

métodos errôneos do passado". 

 É interessante verificar que ao falar em "Convenção 

Nacional", o editorial de Novos Rumos adapta, 

retroativamente, o V Congresso à nomenclatura do estatuto 

partidário encaminhado para a Justiça Eleitoral, num 

comportamento tipicamente orwelliano. 

 "Vendo-se derrotada, esse minoria passou às atividades 

grupistas. Os seus componentes adotaram o recurso de utilizar 

as frentes de trabalho em que atuavam para combater as 

decisões da Convenção Nacional e sabotar o cumprimento das 

tarefas traçadas pela direção eleita. Faziam um trabalho 

permanente de desmoralização da direção, visando a debilitar 

a ação dos comunistas e a abalar sua confiança na luta. O 

caráter grupista das atividades desses elementos tornou-se 

tão claro que os trotskistas passaram a estimulá-las". 

 Não encontramos, na bibliografia consultada, referências 

concretas a ligações entre os dissidentes e os "trotskistas". 

Deve-se levar em consideração que era comum lançar, contra 

dissidentes, este tipo de acusação. 

 "O processo de formação do grupo fracionista pode, 

assim, ser acompanhado passo a passo através das posições que 
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os seus componentes foram adotando a partir de 1957. Imbuídos 

de ideologia pequeno-burguesa individualista e recusando-se a 

fazer autocrítica dos graves erros e falhas apontados durante 

os debates em torno das teses do XX Congresso do PCUS, agem 

com a mesma arrogância que os caracterizava quando detinham 

postos de mando e pretendem impor os pontos de vista de um 

grupo à maioria que não as aceita. Estabeleceram uma 

plataforma, uma disciplina e uma organização próprias e 

angariaram recursos financeiros para suas atividades 

fracionistas, usando, para isso, indébitamente, o nome dos 

comunistas. Em franca violação às normas que nos regem e 

usando métodos desleais, tentaram aliciar comunistas em 

vários pontos do país para enviar à direção uma carta 

preparada com fins divisionistas. Por fim, lançaram um 

documento público assinado, de caráter provocativo, atacando 

a direção do movimento comunista brasileiro e tentando 

confundir os militantes para debilitar a luta pela realização 

das tarefas que enfrentamos." 

 Na bibliografia consultada, não há descrição do que 

fizeram --entre agosto de 1961 e fevereiro de 1962-- os 

dissidentes (ver Anexos). 

 "Com esta atividade perniciosa, violaram o centralismo 

democrático e tentaram desagregar a unidade de nossas 

fileiras, procurando, embora inutilmente, estabelecer um 

centro de direção paralelo dentro do movimento comunista." 

 "O aparecimento do grupo fracionista Amazonas-Grabois-

Pomar nada tem de casual. É que o movimento comunista 

brasileiro avança, após a nova orientação adotada pela 

Convenção Nacional de setembro de 1960 e o inimigo de classe 

intensifica sua pressão ideológica. O choque de concepções se 

dá no seio do movimento comunista como um reflexo da luta de 

classe, que se aguça, sendo indispensável a luta ideológica 



 148

para tornar vitoriosa as posições do proletariado. Podem 

surgir, então, como no caso atual, atividades de caráter 

fracionistas, que ameaçam quebrar a unidade dos comunistas e 

debilitar a sua ação. Não é difícil compreender que o grupo 

fracionista Amazonas-Grabois-Pomar serve aos interesses do 

antipartido e, portanto, ao inimigo de classe. No momento em 

que a reação desfecha ataques raivosos, ataques contra os 

comunistas e surgem ameaças terroristas contra o nosso 

movimento, o grupo fracionista faz causa comum com os piores 

inimigos da classe operária e do povo, atacando o mesmo alvo 

e fornecendo armas ao anticomunismo." 

 "Para encobrir o papel desagregador, os fracionistas 

lançam mão de pretextos com os quais intentam inutilmente 

enganar os comunistas. Acusam a direção do movimento 

comunista brasileiro de violar as decisões da Convenção 

Nacional de setembro de 1960 e desviar-se do marxismo-

leninismo. É curioso como os mesmos homens que se opõem com 

unhas e dentes à nova linha política e combatem as decisões 

da Convenção Nacional vêm agora apresentar-se como seus 

defensores e como guardiães do marxismo-leninismo e do 

internacionalismo proletário. Vale a pena recordar que o 

movimento comunista e operário internacional condenou o culto 

à personalidade e elaborou as novas teses do marxismo 

contemporâneo. Os fracionistas, no entanto, opõem-se de fato 

a essas teses e combatem a nova orientação dos comunistas 

brasileiros, traçada após o estudo das conclusões do XX 

Congresso do PCUS e de acordo com as condições específicas de 

nosso país." 

 "Alegam os fracionistas que a direção do movimento 

comunista brasileiro abandonou os princípios do marxismo-

leninismo, ao publicar os Estatutos e o Programa visando ao 

registro do Partido Comunista Brasileiro. A verdade, porém, é 
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que o movimento comunista está levando a cabo uma decisão 

adotada pela Convenção Nacional com vistas ao registro legal 

do partido político dos comunistas. O que os fracionistas 

querem é antepor obstáculos à legalização do Partido 

Comunista Brasileiro combatendo-a em nome de uma falsa defesa 

de princípios." 

 "A fidelidade do movimento comunista brasileiro aos 

princípios do marxismo-leninismo forjou-se historicamente e é 

comprovada pela linha política, adotada na Convenção Nacional 

após amplo debate, por toda a atividade prática dos 

comunistas nas lutas de massa, pelo conteúdo de sua 

propaganda política e ideológico, pela sua ação constante em 

prol da solidariedade internacional do proletariado e pelo 

empenho crescente em observar as normas leninistas do 

centralismo democrático. Nenhuma calúnia pode obscurecer 

estes fatos, que são evidentes para todos." 

 "A falsidade dos pretextos do grupo fracionista 

Amazonas-Grabois-Pomar torna-se mais patente ainda porque o 

movimento comunista brasileiro está empenhado efetivamente em 

um processo crítico e autocrítico e prossegue a luta pela 

vigência dos princípios e normas do marxismo-leninismo, que 

eram sistematicamente violados entre nós. Dentro do espírito 

novo e decisões da Convenção Nacional, a direção do movimento 

comunista brasileiro jamais tomou quaisquer medidas orgânicas 

por motivo de divergências, diferenças de opinião ou pontos 

de vista emitidos pelos comunistas. Mesmo contra os 

componentes do atual grupo fracionista, quando ainda atuavam 

no movimento comunista, nenhuma medida discriminatória foi 

aplicada. Aqueles que haviam sido afastados da direção, foram 

atribuidos postos em diferentes frentes de trabalho. Pomar, 

Arroyo e Danielli foram mantidos na direção nacional." 
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 "Estes fatos provam que existe e é plenamente assegurado 

em nossas fileiras o direito de divergir, de acordo com os 

princípios que nos regem. Temos consciência de que 

contribuímos para o avanço do movimento comunista brasileiro 

no sentido de extirpar a velha tradição de intolerância, 

embora haja ainda bastante o que fazer neste terreno." 

 "A expulsão dos elementos fracionistas deve-se, 

portanto, e exclusivamente, às suas atividades anti-

partidárias e divisionistas, à violação da disciplina e à 

luta contra a unidade do movimento comunista." 

 "Os comunistas brasileiros têm na mais alta conta a 

unidade e a coesão de suas fileiras. A unidade é um dos 

princípios fundamentais em que se apóia o movimento 

comunista. Sem ela não poderemos assegurar o papel de 

impulsionadores e dirigentes da luta de nosso povo pela sua 

completa emancipação nacional e social." 

 "O reconhecimento do princípio da unidade implica, 

lógicamente, na condenação e no combate enérgico a todos e 

quaisquer grupos ou frações que surjam no seio do movimento 

comunista. A expulsão dos fracionistas, por conseguinte, 

depura o movimento comunista brasileiro e o fortalece. 

Chamamos todos os comunistas, amigos e simpatizantes, a 

reforçar a unidade de nossas fileiras e repelir a ação 

desagregadora do grupo divisionista." 

 "A unidade do movimento comunista se expressa de modo 

concreto na concentração de esforços para o cumprimento das 

tarefas, na aplicação rigorosa das resoluções adotadas. A fim 

de reforçar a unidade de nossas fileiras é indispensável 

aplicar com firmeza os princípios do centralismo à democracia 

interna, impulsionar a crítica, assim como combater o 

envaidecimento e a auto-suficiência e incrementar a luta 

contra a ideologia individualista da pequena burguesia." 
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 "Torna-se necessário, também, prosseguir no combate às 

manifestações de caráter dogmático e às posições sectárias 

que nos afastam das massas e desmascarar no terreno político 

e ideológico as tendências de direita que negam o papel 

dirigente do proletariado e o conduzem ao reboquismo". 

 "O movimento comunista brasileiro é invencível e o 

reduzido grupo fracionista não tem futuro. Os elementos 

desagregadores em nossas fileiras sempre fracassaram, porque 

entre nós prevaleceu sempre a defesa do princípio da 

unidade." 

 "Estamos convencidos de que o movimento comunista 

brasileiro saberá responder às atividades criminosas dos 

fracionistas, fortalecendo sua unidade e levando à prática as 

tarefas que tem pela frente, em marcha para a vitória da 

revolução anti-imperialista e antifeudal, que abrirá caminho 

ao socialismo em nossa pátria.". 

  

Outro parênteses: os comunistas perante a Justiça Eleitoral 

 

A rigor, no período 1945-47, "para atender aos 

requisitos da Justiça Eleitoral, o PCB não fazia referência 

no seu estatuto ao marxismo, ao comunismo e à ditadura do 

proletariado. Na realidade, naquele período, o partido 

possuía dois estatutos: um 'legal', para atender às 

exigências da Justiça Eleitoral, e outro 'clandestino', para 

atender às exigências da proposta partidária leninista" 

(Camaradas e companheiros, p 145). 

Sílvio Frank Alem29 diz que em 1945, "para atender aos 

requisitos da justiça eleitoral, um Estatuto fora desenhado 

                                                           
29

 Os trabalhadores e a "redemocratização". Estudo sobre o Estado, Partidos e 
participação dos trabalhadores assalariados urbanos na conjuntura da guerra e do 
pós-guerra imediato. 1942-1948, dissertação de mestrado apresentada ao Instituto 
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rapidamente, deixando de lado as referências ao marxismo-

leninismo e à ditadura do proletariado." (Os trabalhadores e 

a "redemocratização", p.185) 

 Segundo o Ministro Rocha Lagoa (in: PCB, Processo de 

cassação do registro. 1947, pp 95-96 ), "em setembro de 1945, 

o Partido Comunista do Brasil requereu a este Tribunal seu 

registro provisório, declarando na inicial se propor a 

realizar um determinado programa, cuja síntese que veio 

ajuntada ao pedido de registro não faz nenhuma referência 

explícita ao marxismo, ao leninismo ou a ditadura do 

proletariado". 

 O voto do Ministro Rocha Lagoa diz ainda o seguinte: 

 "Este Egrégio Tribunal, pela resolução nº 213, de 29 de 

setembro de 1945, resolveu converter o julgamento em 

diligência, para que o programa do partido fosse incorporado 

ou anexado aos Estatutos, com a necessária publicidade no 

jornal oficial e consequente registro no cartório competente, 

cabendo porém ao partido requerente esclarecer os pontos 

assinalados no voto do Relator, e que ficava fazendo parte 

integrante daquela Resolução." 

 O supracitado relator questiona detalhadamente o 

programa apresentado pelo Partido Comunista para conseguir a 

sua legalização. Em relação à luta "pela divisão e entrega 

gratuita à massa camponesa das terras abandonadas, 

principalmente na proximidade dos grandes centros", o relator 

pergunta qual processo está nos propósitos, ou no programa do 

Partido Comunista do Brasil: "o processo comunista", em que o 

governo "desrespeita o direito de propriedade, pois expropria 

sem indenização", ou o "processo trabalhista", em que "o 

governo desapropria mas indeniza? " 

                                                                                                                                                                                 

de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, em 1981, sob a orientação do 
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 Em relação a luta por um "governo cuja norma seja 

realizar um programa mínimo de união nacional", o relator 

pergunta o que "esta união nacional significa"? É a "ditadura 

do proletariado" ou "uma política de tolerância e concórdia"? 

 Sobre a disposição do Partido em prosseguir na "heróica 

luta revolucionária" cujo objetivo final é a "abolição de 

toda exploração do homem pelo homem, com o estabelecimento da 

propriedade social dos meios de produção", o relator pergunta 

novamente se haverá ou não indenização e, portanto, "respeito 

a dois direitos fundamentais do homem, a propriedade 

individual e a liberdade do trabalho, na iniciativa de cada 

um para a produção de riquezas". 

 Finalmente, uma vez que o Partido denominava-se 

comunista, o relator perguntou se o Programa "inclui ou não 

os princípios marxistas-leninistas que seu nome indica". 

 O Partido Comunista encaminhou ao Tribunal uma série de 

documentos, que foram acompanhados de uma resposta formal aos 

questionamentos do relator: 

 Sobre a forma de desapropriação das terras, o Partido 

Comunista afirmou que "foge ao programa do Partido, pois é da 

exclusiva competência do Poder Legislativo (...) 

Desapropriação sem indenizar é matéria de fundo 

constitucional, que seria talvez ventilada na Assembléia 

Constituinte (...) No quadro atual do nosso direito público, 

tal solução seria inadmissível (...) O programa é jurídico-

político e caberá sua solução aos representantes do povo 

(...) A matéria é, pois, da competência do Poder Legislativo, 

não cabendo ao Partido prefixar normas, o que seria anti-

democrático." (pp. 97-98) 

                                                                                                                                                                                 

professor Michael MacDonald Hall. 
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 Quanto à União Nacional, "como proposta e defendida leal 

e incansavelmente pelo Partido, é bem a 'política de 

tolerância e concórdia' a que se refere o Parecer (sic), 

justa política indispensável à construção dum Brasil livre, 

próspero e feliz. Não seria, pois, qualquer forma de 

ditadura, inclusive, é óbvio, a ditadura do proletariado." 

(pp.98-99) 

 A seguir, o Partido afirma que "em ocasiões diversas, 

têm os comunistas tornado claro que o mundo, vencido o 

fascismo, entra em uma nova fase de sua evolução política." 

(p.99) 

 "O Partido Comunista do Brasil está convencido de que, 

nas novas condições criadas para o mundo, com a grande guerra 

vitoriosa de libertação dos povos e o estabelecimento de uma 

duradoura paz mundial, o desenvolvimento histórico para o 

socialismo pode realizar-se sob forma pacífica, dentro da 

ordem e da lei." (p.99) 

 "Claramente fixada esta idéia, o problema da 

socialização dos meios de produção, que, inegavelmente, é o 

objetivo último dos comunistas, aparecerá como uma solução 

legislativa pacífica." (p.99) 

 "O modo, pois, de resolver tal problema, que aliás é 

remoto, pois o Brasil ainda se encontra na fase da economia 

colonial e feudal, caberá igualmente ao Poder Legislativo." 

(p.99) 

 "Esta indagação é, no entanto, prematura. Os comunistas 

têm debatido amplamente o problema da economia brasileira, 

tornando evidente a urgência de nos livrarmos dos processos 

feudais de cultura da terra e dos fundamentos coloniais de 

nossa economia, sem mercado interno. O problema econômico 

imediato do Brasil ainda é o fortalecimento do capitalismo 
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nacional, pois o proletariado sofre mais da debilidade do 

capitalismo do que do próprio capitalismo". (p.99) 

 A resposta oficial do Partido às perguntas do Tribunal 

chega a dizer o seguinte: "No programa do Partido Comunista 

do Brasil não se incluem os princípios filosóficos marxistas-

leninistas, nem quaisquer outros princípios filosóficos, mas 

apenas as proposições políticas consideradas pelo Partido 

fundamentais, dentro da realidade brasileira, para a Unidade, 

a Democracia e o Progresso de nossa Pátria." (p.99) 

 Diante dos esclarecimentos, o Tribunal ordenou o 

registro provisório do Partido Comunista (Resolução nº 285, 

de 27 de outubro de 1945). Com indisfarçável ironia, o 

Relator do processo acrescentou o seguinte: "Será um partido 

comunista sui-generis; um comunismo de que se esvaziou toda 

substância ideológica; um comunismo do Brasil; um partido 

comunista, em suma, sem marxismo, sem leninismo, sem ditadura 

do proletariado, sem nada do que se compreende por comunismo 

no mundo inteiro. Mas, um partido do lado oposto, um partido 

liberal, um partido capitalista, um partido democrático, pelo 

compromisso escrito de respeito integral aos princípios 

democráticos, à brasileira, e respeito aos direitos 

fundamentais do homem, definidos na Constituição, uma 

democracia, em suma à inglesa." (in: Diário da Justiça de 

2/2/1946, citado por Luiz Bicalho, p.99) 

 Além disso, o Relator deixou claro que "pode, a qualquer 

tempo, ter qualquer partido cancelado seu registro, se houver 

substituído a sinceridade pelo engodo."(p. 100) 

 De toda forma, o registro definitivo foi ordenado pela 

Resolução 234, de 10 de novembro de 1945. "Decorridos quatro 

meses, foram apresentados a este Tribunal dois pedidos de 

cassação desse registro, por ser aquele Partido uma filial do 

Partido da Rússia, havendo manifestado, por atos inequívocos 
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de seus órgãos autorizados, objetivos que colidem com os 

princípios democráticos e os direitos fundamentais do homem." 

(p. 100) 

 O Tribunal deliberou mandar ouvir o Partido, que em sua 

defesa afirma novamente que "no programa do Partido não se 

incluem princípios marxistas-leninistas". Ao mesmo tempo, a 

defesa do Partido faz um longo arrazoado de elogio ao 

marxismo, apresentada como "síntese do pensamento científico 

do século XIX, no campo da filosofia, da economia e da 

política"; sendo o "leninismo" apresentado como "o marxismo 

da época do imperialismo". (p. 101) 

 Ouvido o Partido, o Tribunal Superior Eleitoral 

determinou que o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 

Federal "procedesse a investigações", que concentraram-se em 

dois pontos: nas afirmações da imprensa partidária, que 

professa "fidelidade ao marxismo-leninismo"; e na suposta 

existência de outro Estatuto e Programa, diferentes daqueles 

formalmente registrados no Tribunal. (pp. 101-102) 

 A Resolução 762-A de 2 de maio de 1946 salienta ainda 

que "o registro do partido somente fora deferido após 

expungido o programa da adesão do marxismo-leninismo 

considerado incompatível com os princípios democráticos. 

Entretanto o órgão do partido declara-se fiel ao pensamento 

leninista, armado do marxismo-leninismo-stalinismo. E seu 

secretário propugna a divulgação da teoria marxista." (pp 

101-102) 

 Sobre a questão dos estatutos, o voto do Ministro Rocha 

Lagoa descreve em pormenores todas as contradições entre o 

Estatuto registrado pelo Partido e o Estatuto real, que havia 

sido publicado abertamente pela imprensa partidária, sobre o 

disfarce de "projeto de reforma" do Estatuto. Rocha Lagoa 

demonstra, citando abundantemente o parecer do "Doutor 
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Procurador geral" responsável pelas investigações, que este 

"projeto de reforma" é o estatuto verdadeiro, lançando mão 

para isto do regulamento da comissão de finanças, que faz 

diversas referências ao projeto de reforma, demostrando ser 

este o estatuto de fato do partido. 

 Curiosamente, coube a João Amazonas Pedroso, em nome do 

Partido, alegar o seguinte: "trata-se de projeto de reforma, 

não dos Estatutos ora em vigor e devidamente registrados, mas 

dos antigos Estatutos, que também estavam regularmente 

registrados. Os Estatutos atuais, acrescentou, já exprimem 

aquele Projeto depois de debatido e votado pelos órgãos 

competentes do Partido. Quanto ao Regulamento da Comissão de 

Finanças, asseverou haver sido elaborado por Álvaro Soares 

Ventura, então Tesoureiro do partido, e a referência [ao 

"projeto de reforma"] resulta de um lapso de sua parte, tanto 

mais compreensível quando se sabe haver partido de um homem 

simples, de instrução primária, pouco afeto a assuntos desta 

natureza." (pp. 102-103) 

 Feito este arrazoado, o ministro Rocha Lagoa apresenta 

seu voto. Começa fundamentando juridicamente que o Tribunal 

Superior Eleitoral tem o direito de cancelar o registro de um 

partido que incida na censura constitucional. Depois analisa 

os propósitos programáticos do Partido, desde o extrato de 

Estatuto do Partido Comunista do Brasil, publicado pelo 

Diário Oficial nº 81, de 7 de abril de 1922, página 6977; 

passando pelos Estatutos que teriam sido aprovados "em 

Congresso Extraordinário, realizado em 12 de agosto de 1934 

(sic), quando se teria eliminado a referência a "seção 

brasileira da internacional comunista"; e concluindo nos 

estatutos aprovados na "reunião extraordinária realizada a 15 

de agosto de 1945". E conclui que a sinceridade do partido --

sobre se segue ou não os princípios do marxismo-leninismo-- 
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só pode ser respondida apreciando-se "a ação do Partido". (pp 

105-106). 

 A referência aos estatutos "aprovados em Congresso 

Extraordinário, realizado em 12 de agosto de 1934", nos 

parece um equívoco. Afonso Arinos de Melo Franco (História e 

teoria dos partidos políticos no Brasil, p.100) afirma que 

"em 1933, convocada a segunda Constituinte Republicana, o 

partido requereu ao Tribunal Eleitoral, nos termos da lei, o 

seu registro, que lhe foi negado"30 

 O ministro Rocha Lagoa faz, então, um longo arrazoado 

para concluir --citando documentos do Partido e de entidades 

em que o partido atuava, bem como citações de Marx, André 

Gide, de Joseph Davies (embaixador norte-americano em Moscou) 

e outros, que 1)o Partido Comunista norteia-se pelos 

princípios do marxismo-leninismo e 2)"permitir que fosse 

renovada em nossa terra tal experiência constituiria crime de 

lesa-pátria, eis que possibilitaria o aniquilamento de todo 

nosso patrimônio moral e colocaria o Brasil sob o quante 

(sic) de Moscou". (p. 118). 

 Esta longa citação de um dos três votos favoráveis a 

cassação do registro do Partido Comunista demonstra que, em 

1945, o Partido lançara mão de subterfúgios para conseguir a 

legalidade. Nesse sentido, a tentativa de 1961 não constituia 

uma novidade, nem para os que a praticavam, nem para os que 

opunham a ela. 

 Nesse sentido, a troca de cartas entre os dissidentes e 

o Comitê Central, quando se refere as mudanças no nome, nos 

                                                           
30A esse respeito, ver José Antonio Nogueira, "Voto", in: O Partido Comunista do 

Brasil, sua condenação pela Justiça Brasileira, Imprensa Nacional, Rio, 1947, p.6. 
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estatutos e no programa, nos recordam a expressão "tirar a 

sorte entre ciganos". 

Os dissidentes estão formalmente certos quando reclamam 

que só um Congresso poderia alterar o nome do Partido, seus 

estatutos e programa. Mas as alterações feitas em 1945 

prescindiram de um Congresso. Fato que o Comitê Central não 

podia invocar na sua resposta, uma vez que isso seria admitir 

que o pedido de registro baseava-se, novamente, em artimanhas 

jurídicas --inclusive a mudança de nome. 

A mudança de nome constitui uma repetição farsesca da 

exclusão de qualquer referência à "seção da Internacional 

Comunista", feita antes com o mesmo propósito. Os dissidentes 

admitem que "em determinadas circunstâncias se torna 

necessário mudar o nome do Partido" e reconhecem que "a 

mudança realizada, do ponto-de-vista da língua, não tem 

qualquer significação". Mas a consideram uma "séria concessão 

às forças reacionárias" -- o que dizer então das afirmações 

feitas em 1945-47, para o Tribunal Superior Eleitoral? 

Afinal, "a luta pela legalidade do Partido é uma luta 

política e não pode ser feita escondendo-se seus objetivos, 

sua doutrina e suas tradições". 

Em qualquer caso, os acontecimentos posteriores 

confirmariam que a legalização do Partido não dependia deste 

"chamar-se Partido Comunista Brasileiro e não Partido 

Comunista do Brasil". 

Os comunistas brasileiros não conseguiram seu registro, 

mostrando que a legalidade do Partido não seria "obtida com 

manipulações jurídicas, nem através de concessões em matéria 

de princípios, e, muito menos tentando enganar com manobras a 

justiça das classes dominantes, pois, em última instância, os 

enganados serão os trabalhadores e os próprios comunistas. A 

conquista do registro eleitoral do Partido é assunto 
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eminentemente político que depende da luta e da correlação 

das forças de classe, tanto na esfera nacional como 

internacional", que os dissidentes consideravam como de 

agravamento da "tensão internacional". 

 

3.4.A Conferência de reorganização  

 

 Não se sabe se todos os signatários da Carta dos Cem 

foram expulsos pelo Comitê Central do PCB. Mas este foi o 

destino dos principais signatários. Em alguns casos, a 

expulsão veio anos depois, como é o caso de Dinéas Aguiar31. 

Segundo Galdino, face as medidas punitivas, "os expulsos 

tomam um caminho inovador para a época: constituem-se na 

primeira cisão de um partido comunista que reivindica para si 

a continuidade de toda a tradição do partido do qual se 

separou". (p. 22)  

Três décadas depois, esta será a atitude do Partido 

Comunista frente ao Partido Popular Socialista; e da 

Rifundazione Comunista, que reivindica a tradição do Partido 

Comunista Italiano, em oposição ao Partido Democrático de 

Esquerda (PDS). O caráter inovador da cisão é apontado, 

também, por Carlos Magalhães. 

 Galdino relata que em 18 de fevereiro de 1962, 

"reuniram-se os ex-dirigentes do PCB, recém-expulsos, e 

militantes que os seguiam, em um total de cerca de 80 pessoas 

na chamada 'Conferência Nacional Extraordinária', onde é 

decidida a 'reorganização' do Partido Comunista do Brasil. A 

Conferência representava, provavelmente, cerca de uns 

                                                           
31 A Classe Operária 456, de novembro de 1963, traz um artigo assinado por 
Dinéas Aguiar, em que ele relata que o jornal Novos Rumos de 8 a 14 de 
novembro do mesmo ano noticiara sua expulsão das "fileiras comunistas". 
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trezentos militantes espalhados principalmente entre os 

Estados de São Paulo, Guanabara, Rio Grande do Sul e Minas 

Gerais. Nela foi eleito um Comitê Central de 25 membros, com 

um Secretariado de cinco membros: João Amazonas, Maurício 

Grabois, Pedro Pomar, Carlos Danielli e Calil Chade." (p. 48) 

 Quando do golpe de 64, Calil Chade será preso e logo 

liberado; entranto, diabético, acabará se afastando da 

atividade partidária. Consultada, a direção do PCdoB e vários 

antigos dirigentes não têm notícias de seu paradeiro. 

Grabois, Danielli e Pomar serão assassinados pelos organismos 

repressivos. 

 "O novo partido não contava com lideranças populares ou 

influência em entidades populares ou sindicatos. Com muitas 

dificuldades, o PCdoB consegue editar o jornal A Classe 

Operária no Rio de Janeiro, sob a direção de Pedro Pomar, 

assumindo as características de um grupo de propaganda 

revolucionária, sem bases sociais significativas." 

Segundo o Inquérito Policial Militar 709, "em fevereiro 

de 1962 os elementos dissidentes realizaram em São Paulo uma 

Conferência Extraordinária do Partido Comunista do Brasil, na 

qual aprovaram uma Resolução Política, estabeleceram a 

decisão de manter esse Partido, reorganizá-lo, eleger um novo 

Comitê Central e persistir em sua fidelidade aos princípios 

da Declaração dos 81 Partidos Comunistas e Operários de 1960. 

Foi também aprovado um Manifesto-Programa que analisa a 

situação nacional e preconiza a implantação de um governo 

popular revolucionário." 

Na opinião dos autores do Inquérito, se trataria de "um 

governo socialista, sob a hegemonia do proletariado", embora 

reconheçam que "as características desse governo não estão 

expressas no documento." (p. 421)  
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Segundo José Vergati, participante da Conferência e 

durante vários anos membro do Comitê Central do PCdoB, ela 

foi realizada no bairro da Móoca. Os participantes não eram 

propriamente delegados, já que não teriam sido eleitos. (José 

Vergatti, entrevista concedida em janeiro de 2000). 

Já João Amazonas diz que os "delegados foram eleitos nos 

estados, num grande esforço dos membros alijados da direção. 

A Conferência de 18 de fevereiro de 1962 realizou-se em São 

Paulo, ao que tudo indica em local cedido por amigos ligados 

ao Partido Socialista Brasileiro, reunindo, de forma 

precária, cerca de 100 delegados. Na ocasião, tomou-se a 

decisão de voltar a editar o jornal A Classe Operária, que 

estava registrado na Associação Brasileira de Imprensa (ABI) 

em nome de Maurício Grabois. Aprovou-se também o chamado 

Manifesto Programa de 1962." 

Não existe, na bibliografia consultada, nenhuma relação 

nominal dos delegados presentes à Conferência. A direção do 

Partido Comunista do Brasil disse não possuir esta relação. 

 

3.5.Os documentos fundacionais  

 

A "Conferência nacional extraordinária do Partido 

Comunista do Brasil" aprovou dois documentos: "Em defesa do 

partido" e o "Manifesto-programa".  

O primeiro deles --publicado na íntegra por Edgar 

Carone: Movimento operário no Brasil, 1981, pp 108-111-- faz 

um balanço da cisão.  

O documento inicia de maneira muito semelhante à Carta 

dos Cem, falando da mudança do nome do Partido e acusando o 

Comitê Central de ter criado "uma nova organização 

partidária". 
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Em seguida, o documento afirma que a decisão 

liquidacionista do Comitê Central "culmina um longo processo, 

cujas origens remontam aos acontecimentos que abalaram nossas 

fileiras logo após a realização do XX Congresso". Naquela 

época, as "idéias revisionistas" teriam sido combatidas e 

alguns de seus porta-vozes afastados, mas elas ganhariam 

terreno "até alcançar, com a adesão de Prestes, o predomínio 

no Comitê Central".  

O documento critica então o "culto à personalidade de 

Prestes". É interessante notar que os comunistas brasileiros, 

nesta mesma época, reduziram significativamente mas não 

eliminaram --nem faziam referência-- a este "culto", que pode 

entretanto ser acompanhado nas páginas de Novos Rumos. Trata-

se sem dúvida de um impressionante fenômeno de dissociação. 

Em seguida, o documento "Em defesa do Partido" discorre 

sobre as "medidas de sentido liquidacionista" postas em 

prática pelo Comitê Central de 1957: supressão dos jornais 

"que as massas reconheciam como os porta-vozes combativos do 

Partido", abandono do trabalho "de educação, formação de 

quadros e de construção partidária", a quase-dissolução da 

União da Juventude Comunista32, a inatividade das organizações 

de massa "patrióticas e feministas", o estímulo ao reformismo 

no movimento sindical, o rebaixamento do papel dirigente do 

Partido, a crítica unilateral ao passado do Partido etc. 

"Em defesa do Partido" registra, então, que o 

liquidacionismo "encontrou sérias resistências entre os 

comunistas", que reivindicaram a convocação de um novo 

Congresso partidário. Mas o Comitê Central "preferiu seguir o 

caminho das medidas punitivas". 

                                                           
32

 Este episódio é relatado em detalhes por José Vergatti, na entrevista já citada. 
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Diante disso, "centenas de militantes comunistas de todo 

o país concordaram com a convocação e a realização" da 

Conferência Nacional Extraordinária para "tratar da 

reorganização do Partido Comunista do Brasil, discutir um 

Manifesto-Programa, deliberar sobre os Estatutos aprovados no 

V Congresso e eleger um novo Comitê Central para dirigir o 

Partido até o próximo Congresso". 

A Conferência reafirmou que "só deve existir um único 

Partido marxista-leninista da classe operária"; que "a 

unidade" de todos os comunistas não pode ser feita em torno 

de pessoas", impondo-se "um combate sistemático ao culto à 

personalidade"; e declarou-se fiel à Declaração dos 81 

Partidos Comunistas e Operários, de 1960, "carta programática 

que une o movimento comunista mundial". 

Apesar de dizer que, na luta ideológica, o "centro do 

ataque" do Partido "deve ser dirigido contra as tendências de 

direita", o documento proclama "uma atitude irreconciliável 

com o dogmatismo e sectarismo que durante anos impregnaram a 

atividade do Partido e foram a principal causa de muitos dos 

erros cometidos". 

Publicado na forma de panfleto, o documento é assinado 

pela "Conferência Extraordinária do PCB" (sic). 

 

O outro documento aprovado pela Conferência é o 

"Manifesto-Programa do Partido Comunista do Brasil" (in: A 

linha política revolucionária do Partido Comunista do Brasil 

(M-L), 1974, pp. 11-24). 

O Manifesto inicia constatando que "um sentimento geral 

de insatisfação domina o país. Cresce a onda de 

descontentamento e de mal-estar entre o povo". E pergunta: 

"como livrar o Brasil dos males que o atormentam?" 
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O documento passa então a descrever os "problemas 

essenciais do país e do povo", concluindo que eles se devem à 

"espoliação do país pelo imperialismo, em particular o norte-

americano, ao monopólio da terra e à crescente concentração 

de riquezas nas mãos de uma minoria de grandes capitalistas". 

"Os imperialistas dominam importantes setores da 

economia nacional"; "os latifundiários monopolizam a terra e 

exploram as massas camponesas que vivem como párias na 

sociedade brasileira"; "o latifúndio, como sistema arcaico e 

parasitário impede, assim, a ampliação do mercado interno, 

freia o desenvolvimento da indústria nacional e é o principal 

responsável pela baixa produtividade na agricultura"; "grupos 

de grandes capitalistas nacionais estão associados às forças 

do latifúndio e do imperialismo, na exploração comum do povo 

brasileiro". 

O Manifesto reconhece que houve, "nas últimas décadas, 

um relativo desenvolvimento econômico do país". Mas este 

desenvolvimento, "feito através de uma inflação desenfreada, 

da maior penetração do capital imperialista em setores 

fundamentais da indústria e com a manutenção da atual 

estrutura agrária, acentuou as desigualdades entre as 

diferentes regiões e agravou ainda mais a situação econômica, 

política e social do país".  

Desta forma, o documento aponta "o imperialismo, o 

latifúndio e os grupos monopolistas da burguesia" como "os 

principais entraves ao progresso da Nação e à conquista do 

bem-estar do povo". 

O Manifesto passa então a analisar o regime "reacionário 

e antinacional". O Estado e suas instituições "constituem uma 

anacrônica máquina" anti-popular; a Justiça "coloca-se quase 

sempre contra os pobres e serve aos poderosos"; as Forças 

Armadas intervêm nos acontecimentos políticos "para sufocar 
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os movimentos populares e defender as classes abastadas". 

Falando ainda dos impostos, da corrupção, dos "artifícios" 

eleitorais, do controle do Parlamento e dos meios de 

comunicação pelos "representantes dos ricos", bem como da 

Constituição de 1946, que "serve, fundamentalmente, aos que 

dominam o país", o Manifesto conclui dizendo que o "regime 

atual, por maiores que sejam os disfarces utilizados para 

iludir as massas, é reacionário e se contrapõe às aspirações 

populares e à completa independência nacional", sendo 

"impossível resolver os problemas fundamentais do povo nos 

marcos do atual regime". 

Para o Manifesto, "crescem os reclamos a favor" de 

"transformações na estrutura econômica do país e nas suas 

instituições políticas"; "descrentes das promesas, parcelas 

do povo começam a falar em revolução". Mas nenhuma força 

política "enfrenta a questão básica, o problema do regime, 

cuja substituição é uma exigência inadiável do 

desenvolvimento da sociedade brasileira". 

O Manifesto diz que as "reformas não podem ser 

realizadas nos marcos do regime vigente": "Impõe-se a 

instauração de um novo regime, regime anti-imperialista, 

antilatifundiário e antimonopolista, regime que expresse as 

forças sociais em ascensão no país, os anseios dos operários 

e camponeses, da intelectualidade, da pequena burguesia 

urbana, dos pequenos e médios industriais e comerciantes e de 

outros elementos progressistas. Este regime, porém, somente 

será criado se essas forças afastarem do poder as atuais 

classes dominantes e instalarem um governo popular 

revolucionário". Esta seria a "principal tarefa do povo 

brasileiro". 

O "governo popular revolucionário" acabará com a 

"espoliação que as empresas e os capitais norte-americanos 
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realizam no país. Suspenderá o pagamento da dívida externa. 

Instituirá o monopólio estatal do comércio exterior. 

Denunciará os acordos e tratados lesivos ao Brasil, adotará 

uma política internacional de paz e solidariedade com todos 

os povos que lutam por sua independência." 

Realizará uma "reforma agrária radical que acabe com 

todos os tipos de latifúndio e com todas as formas feudais de 

exploração", "desapropriará as propriedades latifundiárias", 

"estimulará o cooperativismo" e dará apoio técnico, comercial 

e creditício para os camponeses. No caso dos grandes 

estabelecimentos agropecuários, o Manifesto defende a sua 

propriedade coletiva pelos trabalhadores agrícolas e fala em 

criar "fazendas-modelo de propriedade do Estado". 

Caberia ao "governo popular revolucionário" defender a 

indústria nacional e estimular o desenvolvimento econômico e 

regional do país. Defende o confisco dos capitais e das 

empresas "dos grandes capitalistas brasileiros que estiverem 

aliados aos imperialistas norte-americanos". 

O programa enumera uma série de outros medidas, como 

melhorias trabalhistas e fim da "carestia"; reforma urbana; 

políticas sociais nas áreas da saúde, ensino e cultura; 

extinção do analfabetismo; combate à corrução e ao 

parasitismo; plena democratização da vida pública; combate ao 

racismo e a discriminação contra as mulheres etc. 

O Manifesto conclui dizendo que "só a luta 

revolucionária dará ao povo um novo poder": "as classes 

dominantes tornam inviável o caminho pacífico da revolução". 

Sem prejuízo das lutas parciais e das campanhas eleitorais, 

"só as ações revolucionárias de envergadura, darão o Poder ao 

povo". 

O Manifesto cita Cuba como exemplo de que "um povo 

oprimido, mas decidido a vencer, pode bater seus algozes e 
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construir uma nova vida": "os operários e os camponeses, 

núcleo fundamental da unidade do povo, junto com os 

estudantes, os intelectuais progressistas, os soldados e 

marinheiros, sargentos e oficiais democratas, os artesãos, os 

pequenos e médios industriais e comerciantes, os sacerdotes 

ligados às massas e com outros patriotas constituirão o 

elemento indispensável para conseguir um governo popular que 

realize um programa revolucionário. A unidade da esmagadora 

maioria da Nação é necessária e possível e, sob a direção da 

classe operária, será a força capaz de varrer todas as 

barreiras que se ergam no caminho da emancipação nacional e 

social do povo brasileiro." 

O Manifesto encerra citando a "marcha" da União 

Soviética "para o comunismo", a China como baluarte da luta 

"contra o imperialismo", a luta dos povos da África e da Ásia 

e a bandeira do socialismo que "já tremula vitoriosamente" na 

América Latina. 

Antonio Galdino faz uma análise detalhada do Manifesto 

(pp. 59-63), mostrando que o PCdoB não vê futuro na "tática 

de modificação da composição" do governo Jango (dada a 

composição reacionária do Congresso).  

Para Galdino, o "novo 'regime' anti-imperialista, anti-

latifundiário e anti-monopolista e o governo popular 

revolucionário, proposto pelo PCdoB em seu documento 

programático, baseia-se no esquema estratégico já defendido 

por seus dirigentes nos debates do Congresso em 1960. Os 

pequenos e médios industriais compõem a chamada burguesia 

nacional, a qual teria participação no novo governo. O 

governo popular revolucionário seria o governo estratégico 

'democrático e anti-imperialista' ou 'anti-imperialista e 

antilatifundiário' e o novo 'regime' corresponderia a um 

regime de transição entre a etapa nacional e democrática e a 
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etapa socialista da revolução brasileira. O que o Manifesto 

Programa expressa, portanto, é a idéia de um desenvolvimento 

capitalista restrito ou controlado, em continuidade com as 

teses dos 'oposiconistas' no congresso do PCB de 1960." (p. 

62) 

 

3.6.A Classe Operária 

 

A decisão de voltar a editar A Classe Operária foi 

facilitada pelo fato de Maurício Grabois ser o proprietário 

legal do registro do jornal. 

Segundo o "roteiro histórico" publicado em janeiro de 

1975, pelo Comitê Central do PCdoB, como parte de uma 

resolução sobre o 5Oº aniversário de A Classe Operária, a 

primeira edição do jornal saiu em 1º de maio de 1925, tendo 

como legenda "um jornal de trabalhadores feito para 

trabalhadores". A tiragem desta edição inicial: 5 mil 

exemplares, "vendidos nas fábricas e nos sindicatos". 

O jornal é fechado pelo governo, em 18 de julho de 1925, 

reaparecendo em 1º de maio de 1928. Em meados de 1929, a 

redação é invadida pela polícia e depredada. O jornal passa a 

circular na clandestinidade, de maneira mais ou menos 

intermitente. 

Em 1936, o jornal passa a ser produzido, ilegalmente, em 

Salvador, "onde se encontrava então o secretariado do Comitê 

Central do Partido". Em 1936, a produção passa a ser feita em 

São Paulo. Em 1940, o jornal cessa de circular. 

A Classe Operária volta à circulação, desta vez 

legalmente, a partir de maio de 1945. Durante o governo 

Dutra, o jornal é seguidamente perseguido, só reaparecendo 

publicamente em 1951 --quando se tem notícia de exemplares 

vendidos em bancas de jornaleiros. 
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Em 1953, "devido à repressão", A Classe Operária deixa 

de ser editada; só vai reaparecer em março de 1962, "tendo 

como diretor o camarada Maurício Grabois e como redator-chefe 

o camarada Pedro Pomar": o jornal é apresentado como  "o 

centro do combate ao revisionismo contemporâneo". Em março de 

1964, sai a última edição impressa legalmente --antes do 

golpe-- de A Classe Operária: "nela é desmascarada a posição 

traidora de Prestes que procura adormecer a vigilância do 

povo ao afirmar numa rede de televisão em São Paulo que a 

reação estava definitivamente batida". 

Em abril de 1964, os golpistas fecham a redação da 

Classe, que volta a circular na clandestinidade em 1º de maio 

de 1965. Desta época até maio de 1975, A Classe Operária 

"edita na clandestinidade 96 números".  

No resumo --feito pelo Comitê Central-- dos trabalhos 

publicados pela Classe, há títulos como: "Carta aberta a 

Fidel de Castro" (abril de 1966); "Apoiar a Grande Revolução 

Cultural Proletária" (maio de 1967); "Alguns problemas da 

situação internacional", de Enver Hoxa (abril de 1968); 

"Declaração do CC do PC do Brasil sobre a invasão da 

Checoslováquia pela União Soviética" (setembro de 1968); 

"Mensagem do CC do PCdoBrasil ao Partido do Trabalho da 

Albânia de congratulações e apoio pelo rompimento com o Pacto 

de Varsóvia (setembro de 1968); "Soluções ilusórias", sobre 

os acontecimentos no Peru, Chile e Bolívia (abril de 1970). 

Em dezembro de 1972, a "polícia invade o local onde o 

jornal é impresso, em São Paulo". Segundo Wladimir Pomar, 

"foi através de um crescimento inusitado da difusão de A 

Classe Operária que o sistema repressivo da ditadura 

conseguiu chegar à direção regional do Espírito Santo e ao 

CC". "Iniciada através da prisão de elementos do CR do 

Espírito Santo, a ação repressiva atingiu ainda diversos 
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comitês regionais em todo o país. Entre meados de 1972 e 

meados de 1973 a repressão ditatorial conseguiu desarticular 

importante parcela da atividade partidária em âmbito 

nacional", assassinando inclusive quatro membros do Comitê 

Central: Carlos Nicolau Danielli, Lincoln Cordeiro Oest, Luís 

Guilhardini e Lincoln Bicalho Roque. (Araguaia, o partido e a 

guerrilha, p. 41). 

O jornal volta a circular depois disso. E assim, com 

interrupções mais ou menos longas, A Classe Operária continua 

em circulação. 

 

Entre a cisão e o golpe, A Classe Operária publica 46 

edições, que por si só mereceriam um estudo a parte. De 

formato standard, na maior parte das edições com 8 páginas, 

com apenas uma cor, A Classe não informa qual sua tiragem. 

Uma das principais preocupações editoriais é afirmar o 

jornal como legítimo porta-voz dos comunistas do Brasil, como 

se pode ver já nas chamadas de capa da primeira edição após a 

cisão (Rio de Janeiro, março de 1962, Ano XXXVI, nº 418): 

"Viva o 40º aniversário do Partido Comunista do Brasil"; 

"Manifesto-Programa: os comunistas apontam o caminho da 

libertação"; "Em defesa do partido" e "O reaparecimento de A 

Classe Operária". 

O Manifesto-Programa publicado nesta primeira edição 

traz a assinatura de João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro 

Pomar, Calil Chade, Ângelo Arroyo e Lincoln Oest. Já "Em 

defesa do Partido" é assinado pela "Conferência Nacional do 

PCB", revelando que a sigla PCdoB só seria adotada mais 

tarde. 

Outro ponto forte do jornal é a cobertura internacional, 

que ocupa muitas vezes espaço superior ao de outras seções do 
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jornal. A ênfase principal é a defesa de Cuba, assunto 

presente em todas as edições.  

Há também enorme espaço dedicado aos movimentos 

guerrilheiros (Colômbia, Venezuela, Nicarágua), bem como 

acompanhamento regular dos países do chamado campo 

socialista. Quanto a isso, fica evidente o esforço inicial de 

manter relações com os partidos vinculados ao PCUS. 

Nesse sentido, A Classe Operária nº 418 traz matérias 

como: "Cuba Socialista", de Fidel Castro; uma seção de 

"Notícias dos partidos comunistas", com notas sobre o Partido 

Comunista Português e o Partido Popular do Irã; e "Nas mãos 

dos povos, a defesa da paz", onde pode-se ler referências ao 

"apoio decisivo da União Soviética, da China Popular e dos 

demais países do campo socialista" aos povos de todo o mundo. 

Todas as edições de A Classe Operária, até o golpe 

militar de 1964, trazem também notícias sobre o movimento 

operário, camponês, estudantil e as movimentações dos 

sargentos; matérias sobre a conjuntura nacional; uma seção 

intitulada "Mestres do Marxismo", geralmente extratos de 

obras de Lênin e Marx. 

Sobre Stálin, a edição 418 traz duas pequenas 

referências: um anúncio do "Prêmio internacional Stálin da 

paz" e uma pequena matéria intitulada "Há nove anos morria 

Stálin", com o seguinte texto:  

"A 5 de março de 1953, morria J. V. Stálin, destacada 

figura do movimento operário internacional e um dos mais 

eminentes marxistas. Sua atividade está indissoluvelmente 

vinculada à consolidação do poder soviético, à construção do 

socialismo na URSS e à derrota do nazismo na segunda guerra 

mundial. Grande foi sua contribuição ao progresso da União 

Soviética e ao movimento comunista internacional. A CLASSE 
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OPERÁRIA, na passagem do 9º aniversário da morte de Stálin, 

presta sentida homenagem à sua memória." 

 

As primeiras edições de A Classe após a cisão sairam 

mensalmente. A seguir faremos um apanhado das matérias 

publicadas nas edições disponíveis no Arquivo Edgar 

Leuenroth: 

A edição 419, de abril de 1962, traz uma matéria de capa 

sobre o "que o povo pode esperar das eleições" para 

parlamento e governos estaduais, marcadas para outubro de 

1962. Traz, também, a matéria "Herói da liberdade e da 

independência nacional", sobre Tiradentes.  

Uma seção é dedicada à "repercussão" da saída da Classe. 

Trata-se de pequenas mensagens "de todo o país", cuja 

procedência dá uma idéia de quais eram as bases do partido: 

"ferroviário da Estrada de Ferro Leopoldina"; "líder sindical 

de Novo Hamburgo"; Pascoal Danielli, de São Gonçalo; 

trabalhadores da construção civil de Porto Alegre e Canoas; 

estivador de São Gonçalo; onze ferroviários da Central do 

Brasil; um "conhecido" médico carioca; comunistas do Tatuapé; 

ferroviários da Sorocabana; presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores em Indústrias Químicas de Nova Iguaçu; 

previdenciários da Guanabara; e uma carta do líder 

ferroviário comunista José Duarte. 

A edição 419 traz ainda o texto da "Carta dos Cem" e uma 

"Resposta que se faz necessária", polemizando com o jornal 

Novos Rumos, que na sua edição de 6 a 12 de abril publicara 

uma matéria atacando os dissidentes por terem se apoderado da 

Classe. Nesta "Resposta", afirma-se que o número 418 da 

Classe Operária "foi distribuída em todas as bancas da 

Guanabara e de outros estados e teve sua edição totalmente 

esgotada". 
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A seção "no mundo do socialismo" traz matérias sobre 

URSS, China, Cuba e Albânia --que nas edições seguintes 

ganhará espaços cada vez maiores. Há também uma matéria sobre 

o PC da Venezuela. 

Uma matéria de Otto Alcides Ohlweiler, comunista gaúcho, 

que fora eleito membro do Comitê Central do Partido em 1950, 

intitulada "O senhor Brizola e as eleições de outubro", 

revela que as relações entre o PCdoB e Brizola eram muito 

tensas. O oposto acontece, ao menos nessa época, com Julião: 

a instalação da Liga Camponesa de São Paulo merece espaço e 

tratamento generosos. E a já citada "Resposta" diz que "não 

por acaso" a mesma edição de Novos Rumos que ataca o PCdoB, 

também ataca as Ligas Camponesas, num claro sinal de simpatia 

pela organização dirigida por Julião. 

A edição 419 traz ainda matérias de Dinéas Aguiar (sobre 

a juventude) e de José Duarte. 

A edição 420 (maio de 1962) traz em sua capa matéria 

sobre as comemorações do 1º de maio em Cuba, nota sobre o 

nascimento de Marx (5 de maio de 1818) e o apoio à 

candidatura de Cid Franco (do Partido Socialista) a 

governador do estado de São Paulo. 

Na página 3, pequena nota informa que "viajaram para 

Cuba, a convite, para assistirem às comemorações de 1º de 

maio, na mais jovem República Socialista, os companheiros 

João Amazonas e Maurício Grabois. Lá se demorarão alguns dias 

a fim de tomarem conhecimento das experiências e dos 

progressos da revolução". 

Também sobre Cuba, uma matéria de Lincoln Oest analisa a 

"II Declaração de Havana". Pequenas notas trazem informações 

sobre os partidos comunistas de Portugal, Espanha, Estados 

Unidos da América. É reproduzida informação sobre a 
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existência de 88 partidos comunistas em todo o mundo, com 42 

milhões de afiliados. 

Na página 6, A Classe publica a resolução do Comitê 

Regional do Partido Comunista do Brasil no Rio Grande do Sul, 

aprovada em 1961, pedindo a convocação de um Congresso para 

tratar da mudança do nome do Partido. Trata-se de um 

documento pouco conhecido e que revela a força da dissidência 

naquele estado. 

Na página 7, novas mensagens de apoio à Classe, vindas 

de "P. A Cordeiro, de Belo Horizonte"; da "OB de Imbetiba" 

(Estrada de Ferro Leopoldina); da Assembléia do Sindicato dos 

Oficiais de Barbeiros, Cabelereiros e Similares de Niterói e 

São Gonçalo; também de São Gonçalo, há uma mensagem de um 

combatente do "III R.I. de 35".  

Na página oito temos uma nota comemorativa do 50º 

aniversário do Pravda e a reprodução de um discurso de Fidel. 

A edição 421 marca o aparecimento quinzenal de A Classe 

Operária. Na capa, títulos como: "Porque surgem as guerrilhas 

na Venezuela" e "A América Latina é um vulcão", chamada para 

um artigo de Che Guevara. 

Na página 2, pequena nota trava uma curiosa polêmica com 

Novos Rumos. Sob o título "Um goiano em Moscou", a nota 

registra que o senhor Basílio Pires Leal, residente em 

Anápolis (GO), foi premiado com uma viagem a Moscou e a 

Pequim. E "estranhamente, se acrescenta que o referido senhor 

declinou da viagem a capital da China Popular. Que 

importância tem para o leitor essa desistência? Que pretende 

Novos Rumos ao difundir tal notícia?" 

Na página oito, há uma matéria sobre o "êxito completo 

da exposição industrial e comercial soviética" no Brasil. 

A edição 422, de 1 a 15 de julho de 1962, traz Fidel 

Castro na capa. Na página 2, matéria intitulada "RS: 'Sem-



 176

Terras' ocupam terra"; e um quadro informando as 

contribuições financeiras recebidas pelo jornal, provenientes 

de Niterói, Estrada de Ferro Leopoldina, Volta Redonda, São 

Paulo (capital e interior), Guanabara, Rio Grande do Sul, 

Espírito Santo, Paraná e Minas Gerais. Este quadro --

intitulado "O povo ajuda a Classe"-- permite ter uma idéia de 

quais eram os locais onde o Partido tinha uma presença mais 

orgânica. 

Nas edições seguintes, registram-se contribuições vindas 

de Caxias, Brasília, Porto Velho, Manaus, Pará, Bahia. Mas o 

grosso das contribuições localiza-se sempre nos estados do 

Rio de Janeiro, Guanabara, São Paulo e Rio Grande do Sul. 

Na página 3, o jornal publica a primeira matéria de um 

chinês, Ki Ping, sobre a 26a Assembléia Geral da Organização 

das Nações Unidas. Há também notícias sobre Guatemala, 

Colombia, Venezuela, Moçambique e Tchecoeslováquia. 

A edição 423 (de 16 a 31/7/62) dedica grande espaço a 

Cuba: um suplemento de oito páginas em homenagem ao 26 de 

julho (data do "assalto ao Quartel Moncada") e um artigo de 

João Amazonas, intitulado "A verdade sobre Cuba". 

Na página 3, uma pequena nota faz referência ao pedido 

de registro do Partido Comunista Brasileiro. Sob o título 

"Partido reformista pede registro", A Classe Operária informa 

que "deu entrada no Tribunal Superior Eleitoral o pedido de 

registro de um novo partido --o Partido Comunista Brasileiro. 

Depois de um ano de trabalho no sentido de angariar as 

assinaturas exigidas pela Lei Eleitoral, os requerentes 

apresentaram listas contendo os nomes de 53.000 eleitores. Na 

petição encaminhada ao presidente do Tribunal, Luís Carlos 

Prestes, Ramiro Luchesi, Ivã Ribeiro e outros declaram, 

textualmente, que são 'membros fundadores do Partido 

Comunista Brasileiro' e que 'com fundamento nos artigos 132 e 
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133 do Código Eleitoral e nos têrmos da resolução nº 3.988, 

de 10 de outubro de 1950', vem requerer o registro daquele 

partido." 

A matéria prossegue informando que os estatutos e o 

programa encaminhados para o TSE são aqueles publicados em 

Novos Rumos, a 11 de agosto de 1961. Diz ser "evidente que os 

signatários do requerimento levado ao Tribunal criaram 

efetivamente um novo partido, pois é sabido que nem Prestes, 

Luchesi ou Ivã Ribeiro são fundadores do tradicional  PARTIDO 

COMUNISTA DO BRASIL". E conclui dizendo que trata-se de um 

partido "tipicamente reformista", sendo que o lugar dos 

"autênticos comunistas" é nas fileiras do Partido Comunista 

do Brasil. 

Na página 4, matérias sobre a Coréia, República 

Democrática Alemã, China e Colombia. Na página 5, o assunto é 

Kennedy, "o indesejável" presidente norte-americano. Na 

página 7, nota comemora o 59º aniversário do Partido 

Comunista da União Soviética. 

A edição 424 (1 a 15/8/1962) traz na capa referência a 

uma palestra de João Amazonas na sede do Partido Socialista 

Brasileiro, realizada no dia 13 de junho, na capital 

paulista, tendo como tema "a revolução cubana e o futuro das 

américas".33 

Na página 6, transcreve-se o discurso de Blas Roca, ex-

secretário geral do Partido Socialista Popular (nome local do 

partido comunista cubano) e agora dirigente das Organizações 

Revolucionárias Integradas. Nesta palestra --comentada por 

Gorender em Combate nas Trevas, p.88-- Blas Roca apresenta 

Fidel como "grande marxista-leninista". 

                                                           
33

 As relações entre o PCdoB e o Partido Socialista Brasileiro mereceriam também 
um estudo, uma vez que os comunistas do Brasil apoiaram vários candidatos 
lançados pela legenda do PSB para as eleições de 1962. 
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A edição 425 (16 a 31/7/62) traz uma curiosa matéria de 

Adauto Ferreira, intitulada "Jango, Brizola e a Linha 

Kanguru" (pp 6 e 7). 

A edição 426 (1 a 15/9/62) traz na capa: "Soviéticos 

dominam o Cosmos", "Traiçoeiro ataque à Cuba", "Equador: na 

luta pela libertação". Carlos Magalhães fala de "burguesia 

nacional e revolução". Adauto Ferreira comenta a polêmica 

entre Julião e Giocondo Dias.34 

A edição 427 (16 a 30/9/62) clama pelo "poder para o 

povo", trazendo ainda na capa chamadas sobre Cuba, sobre o 

desaparecimento dos "índios americanos" e sobre Eliston Silva 

(PSB): "um candidato da esquerda revolucionária". 

A edição 428 (1 a 15/10/62) traz na capa uma matéria 

sobre Cuba e outra sobre o 13º aniversário da República 

Popular da China. 

Na página 3, João Amazonas assina um artigo intitulado 

"Uma perspectiva nova", sobre Cuba. Nota na página 5 afirma 

que "Brizola manda espancar e prender trabalhadores" (noutra 

matéria publicada na página 7 desta mesma edição --"Frente 

Única das Esquerdas no Rio Grande do Sul"-- Brizola é 

apresentado como "outrora um homem de esquerda"). 

Na página 6, há propaganda eleitoral de candidatos às 

eleições: vereador Edilberto de Souza Alves (ferrroviário de 

Duque de Caxias), vereador Edgar Foly (PSB de Niterói, 

                                                           
34

 Esta polêmica, bem como as relações entre os comunistas e as Ligas 

Camponesas, é assunto desenvolvido por Flávio Henrique Albert Brayner (Partido 

Comunista em Pernambuco, Recife, Editora Massangana, 1989) e por Fernando 

Azevedo (As ligas camponesas, campesinato e política, 1955-1964. Dissertação de 

mestrado no PIMES, Recife, 1980). 
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apresentado como "da esquerda revolucionária") e Wandelino 

Coelho de Oliveira (comerciário de Niterói) 

A edição 429 (16 a 31/10/62) publica um longo artigo 

transcrito do Diário do Povo, de Pequim. A matéria chama-se 

"Degradação dos revisionistas contemporâneos" e dedica-se a 

atacar Tito. A partir desta edição, será frequente a 

publicação de longas matérias transcritas do Diário do Povo e 

da revista Bandeira Vermelha, principais órgãos do Partido 

Comunista Chinês, as vezes ocupando três ou mais páginas da 

Classe. 

É o caso de "O revisionismo, principal inimigo do 

movimento comunista mundial", resolução da X sessão plenária 

do Comitê Central do PCCh, publicada na edição 431. 

A edição 430 (de 1 a 15/11/62) traz uma matéria sobre "a 

grande revolução de Outubro". Embora ilustrada por três 

pequenas imagens, de Lênin, Sverdlov e Stálin, este último 

não é mencionado na matéria. Na página 7, publica-se um 

pequeno artigo de Stálin, sobre "o caráter internacional da 

Revolução de Outubro" (originalmente publicado no Pravda de 

6-7/11/1927, quando da comemoração do décimo aniversário da 

revolução russa). 

A edição 431 (16 a 30/11/62) traz matéria comemorativa 

sobre a "insurreição de 1935", matéria sobre Cuba, publica 

resolução do Comitê Central do PCCh e traz uma matéria sobre 

"o nacionalismo do senhor Brizola" (página 3). 

A edição 432 (1 a 15/12/62) traz, pela primeira vez, a 

foto de Enver Hoxa na capa. E chama o povo a não votar no 

plebiscito sobre sistema de governo, marcado para janeiro de 

1963. 

A edição 433 (16 a 31/12/1963) traz, em letras 

garrafais: "Presidencialismo? Parlamentarismo? Não!" 
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A capa desta edição traz uma foto de Stálin, com a 

seguinte legenda: "eminente teórico marxista e destacado 

dirigente revolucionário". Na página 3, transcreve-se um 

editorial do Diário do Povo de Pequim, intitulado "2 

concepções diferentes" (27/10/62). 

A edição 434, de 1 a 15/1/63 publica novo editorial do 

Diário do Povo (de 15/12/62), em que se faz a famosa menção 

ao imperialismo como "um tigre de papel". 

A edição 435 (16 a 31/1/63) dedica três de suas oito 

páginas ao artigo "As divergências entre o camarada Togliatti 

e o Partido Comunista da China", transcrito do Diário do Povo 

de 31 de dezembro de 1962. 

A edição 436 (1 a 15/2/63) traz um comentário de Grabois 

sobre a polêmica no movimento comunista internacional. Na 

página 5, é feito um balanço da conferência de reorganização 

do Partido Comunista do Brasil. 

A edição 437 (16 a 28/2/63) traz artigos de Pedro Pomar 

e Carlos Danielli, alusivos ao "primeiro aniversário da 

Conferência Nacional Extraordinária" do PCdoB. Traz, também, 

"Leninismo e revisionismo", editorial da revista Bandeira 

Vermelha, de 5/1/63. 

A edição 438 (1 a 15/3/63) publica novo artigo 

transcrito do Diário do Povo, de 27/1/63, intitulado "Unamo-

nos à base das declarações de Moscou". Nota registra que "há 

10 anos desaparecia Stálin". 

A edição 439 (16 a 31/3/63) traz um artigo de Moniz 

Bandeira. A edição 440 (1 a 15/4/63) publica novo editorial 

do Diário do Povo. A edição 442 (1 a 15/5/63) traz matéria 

sobre "o exemplo albanês" e uma crítica de Pedro Pomar às 

idéias de Celso Furtado. A edição 443 (16 a 31/5/63) traz 

pela primeira vez matéria de opinião assinada por Elza de 

Lima Monnerat, criticando "a entrevista de Prestes ao Hoy". 



 181

Publica, também, a troca de cartas entre os comitês centrais 

do PCUS e do PCCh. A edição 444 (1 a 15/6/63) traz o apoio do 

PCdoB ao manifesto da Frente de Mobilização Popular e artigo 

assinado pelo militante estudantil gaúcho Pilla Vares.  

A edição 445 (15 a 30/6/63) traz a primeira de uma série 

de matérias sobre a visita de Pedro Pomar e Consueto Callado 

à Albânia: "Na terra de um povo heróico e altivo", no que 

provavelmente foi o primeiro contato bilateral oficial entre 

o PCdoB e o Partido do Trabalho da Albânia. Entre outras 

afirmações, a matéria refere-se à "grande e todo poderosa 

doutrina de Marx, Engels, Lênin e Stalin"; quanto à Albânia, 

trata-se de um "país que saltou a etapa do desenvolvimento 

capitalista". Na página 7, nota comemorativas refere-se a 

Stálin como "generalíssimo J.V.Stálin, chefe supremo das 

forças que derrotaram os hitleristas". 

A edição 446 (1 a 15/7/63) dedica quatro páginas à 

polêmica entre os comunistas chineses e soviéticos. Matéria 

assinada por Maurício Grabois refere-se ao PC da China como 

"destacamento de vanguarda e força dirigente da revolução 

mundial". A edição 447 (16 a 31/7/63) anuncia a publicação de 

livro de bolso, em quatro volumes, sobre o "terceiro grande 

debate no movimento comunista". 

A edição 448 (1 a 15/8/63) traz uma chamada de capa, em 

letras garrafais: "PCdoB responde a Kruschov". Publica-se 

também matéria do jornal Zeri i Popullit, do Partido do 

Trabalho Albanês, sobre a "Albânia e as divergências no 

movimento comunista.  

O tema está presente nas edições seguintes, sendo que na 

edição 452 (1 a 15/10/63) é reproduzida entrevista de João 

Amazonas ao semanário belorizontino Binômio, onde ele afirma 

que "a razão está inteiramente do lado dos chineses". Nesta 

mesma edição, quatro das doze páginas do jornal são ocupadas 
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por um longo documento sobre as "origens e evolução das 

divergências". Stálin já ocupa a seção dos "mestres do 

marxismo" com um artigo criticando a "teoria da 

espontaneidade". 

A edição 453 (16 a 31/10/63) traz matéria dos chineses 

sobre "o problema de Stálin". O tema é sistematizado por João 

Amazonas em artigo publicado na edição 457 (de 16 a 

31/12/63). E na edição 458, o "insigne marxista" Mao Zedong é 

homenageado pelo seu aniversário de 70 anos. 

Na edição 459 (16 a 31/1/64), Calil Chade comenta a 

entrevista de Prestes à TV Tupi. A edição 460 (1 a 15/2/64) 

reproduz matéria escrita por Pedro Pomar para o jornal Voix 

de Peuple (de comunistas belgas), intitulada "avança a 

revolução na América Latina". 

Na edição 461 (16 a 29/2/64), pequena matéria defende 

que os "partidos devem ter direito à vida legal": "as cúpulas 

do PSD e do PTB (...) procuram diligentemente uma fórmula 

para obter o registro eleitoral do partido dirigido por Luís 

Carlos Prestes", partido que tem sido "um dos mais 

prestimosos aliados do Presidente da República ajudando-o na 

tarefa de iludir as massas com promessas mirabolantes". Só 

"os reacionários mais empedernidos podem se opor à 

legalização da corrente chefiada por Prestes", mas todas as 

correntes políticas, "inclusive a do verdadeiro partido 

marxista-leninista", devem ter direito à legalidade. 

Duas edições depois, A Classe Operária deixaria de 

circular legalmente  

 

3.7.Os dirigentes 

 

Não existem referências precisas sobre quantos 

militantes o PCdoB reunia logo após a cisão. Segundo seus 
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dirigentes, eram algumas centenas. Segundo Dinéas Aguiar 

(citado por Antonio Galdino), no Comitê Central eleito na 

Conferência Nacional de Reorganização, 11 dos 25 membros já 

tinham integrado o Comitê Central do Partido antes da  cisão. 

Antonio Ozaí diz que eram 8, mesmo número indicado por 

Chilcote. 

Paulo Schilling (Como se coloca a direita no poder, São 

Paulo, Global Editora, 1979, pp 242) fala que "o 'racha' não 

deve haver conseguido controlar mais de 10% das bases 

partidárias". O então secretário-geral do PCB, Luís Carlos 

Prestes, em entrevista concedida nos anos 80, também era de 

opinião que a cisão levou 10% do antigo Partido, que para 

Dênis de Moraes e Francisco Viana tinha 5 mil militantes na 

época do V Congresso (1960)  

Já segundo Leoncio Basbaun, em 1963 "o PCB oficial 

possuia cerca de 30 mil membros, em todo o país, embora a 

maioria fosse de inativos (membros que bem ou mal, apenas 

contribuiam financeiramente)". Ivan Alves Filho apresenta o 

mesmo número. 

Em qualquer caso, é certo que o número de militantes do 

PCdoB cresceu após a cisão, em particular depois do golpe 

militar de 1964, mas inexiste qualquer contabilidade 

confiável sobre o tamanho do Partido. 

 

Qual era a composição social do Partido? Novamente, não 

há dados precisos. A relação de membros do Comitê Central e 

as referências sobre a composição da Conferência de 

reorganização indicam a presença de um certo número de 

operários. Mas se trata, em geral, de quadros políticos, o 

que não indica necessariamente uma inserção social do partido 

entre os trabalhadores. 
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Daniel Aarão Reis (A revolução faltou ao encontro, 1990, 

p. 149) diz que os documentos do PCdoB faziam referência, 

"com preocupação, à 'predominância' pequeno-burguesa. O 

fenômeno chegava às direções partidárias que, 'em sua quase 

totalidade', eram formadas por elementos de origem pequeno-

burguesa. Cinco anos depois de sua formação, continuava a 

afirmar que a composição social do Partido não era 

'satisfatória', porque a maioria dos militantes não provinham 

das 'massas pobres e oprimidas'."  

Entretanto, sem entrar no mérito dos critérios 

utilizados, a análise de Daniel não especifica qual seria a 

composição social específica do PCdoB. Já Marcelo Ridenti 

apresenta, com base nos dados do projeto Brasil Nunca Mais35, 

uma informação detalhada sobre a "ocupação" dos membros do 

PCdoB submetidos a processos judiciais nos anos 60 e 70 

(p.69): 

De um total de 259 processados, há 233 com ocupação 

conhecida, dos quais: 1 artista, 22 autônomos, 31 empregados, 

56 estudantes, 17 funcionários públicos, 2 lavradores, 1 

militante, 1 militar de baixa patente, 25 professores, 51 

profissionais liberais ou com formação superior, 1 religioso, 

13 técnicos médios, 11 trabalhadores manuais urbanos e 1 

"outros". 

Com base nestes dados, Ridenti considera que, dos 

processados do PCdoB, 6% procediam de "camadas de base" da 

sociedade (lavradores, militares de baixa patente, 

trabalhadores manuais urbanos), 36,5% de "camadas de 

transição" (autônomos, empregados, funcionários públicos, 

                                                           
35

 O estudo dos processos e anexos reunidos pelo projeto Brasil Nunca Mais 
certamente fornecerá dados bastante precisos sobre os militantes do Partido 
Comunista do Brasil, inclusive sobre aqueles dirigentes que participaram da cisão, 
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militantes, técnicos médios e outros) e 57,5% de camadas 

médias intelectualizadas (artistas, estudantes, professores, 

profissionais liberais ou com formação superior, religiosos). 

Se compararmos estes dados com duas outras organizações, 

que podemos considerar paradigmáticas (o PCB e a ALN), temos 

o seguinte: 

Camadas de base: PCB (23,9%), ALN (17,9%), PCdoB (6%). 

...de transição: PCB (41,4%), ALN (26,4%), PCdoB (36,5%) 

...médias intelectualizadas: PCB (34,7%), ALN (55,7%), 

PCdoB (57,5%) 

Levando em conta toda a precariedade estatística 

envolvida neste levantamento, acreditamos que são dados 

empíricos que confirmam que na composição social dos grupos 

de luta armada (inclusive do PCdoB) predominavam os setores 

médios. 

Ridenti apresenta, também, um quadro das "organizações 

de esquerda no Brasil, por faixa etária, anos 60 e 70", 

sempre tomando como fonte o projeto Brasil Nunca Mais (p. 

123). 

Dos 261 militantes do PCdoB com a idade conhecida, 39,5% 

tem até 25 anos de idade; 37,9% tem de 26 a 35 anos; e 22,6% 

tem 36 anos ou mais. Os percentuais da ALN são: 53,3% (até 

25), 29,1%(26-35); 17,6% (36 ou mais). Já os percentuais do 

PCB são, respectivamente: 11,9%; 24%; 64,1%. 

Estes dados, também com as devidas ressalvas, parecem 

indicar que a maior parte dos militantes mais antigos 

permaneceu no Partido Comunista Brasileiro; e que a maior 

parte dos militantes mais jovens ligou-se a outras 

organizações. E também que a concentração de militantes com 

                                                                                                                                                                                 

mas sobre os quais se têm poucos informações biográficas, como é o caso de 
Consueto Callado, Walter Martins (Pepe) e Calil Chade. 
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até 25 anos devia ser maior na ALN do que no PCdoB, que 

apresenta uma distribuição etária mais equilibrada. 

Ridenti traz ainda um quadro conforme o sexo dos 

processados judicialmente, nos anos 60 e 70 (p.205), que 

revela uma enorme concentração no sexo masculino: 81,9%. 

Quanto à ocupação das mulheres processadas: professoras, 

19,1%; estudantes, 27,7%; formação superior, 12,8%; 

trabalhadora manual, 2,1%; trabalhadoras de nível médio 

29,8%; "prendas domésticas" (sic), 8,5%. 

 

A partir das informações dispersas na bibliografia 

consultada, é possível determinar três fases no que diz 

respeito à origem política dos dirigentes do PCdoB.  

A primeira fase (1962-1974) é marcada pelo predomínio de 

dirigentes oriundos do Partido Comunista anterior à cisão.  

Na Conferência de 1962, se constitui um Comitê Central 

formado a partir de antigos dirigentes comunistas, alguns com 

quase 30 anos de militância. Como já dissemos, Dinéas Aguiar 

afirma que, dos 25 membros do CC eleito em 1962, onze haviam 

sido membros do Comitê Central antes da cisão. 

Não existe, na bibliografia consultada, nenhuma lista 

completa dos membros do Comitê Central eleito na Conferência 

de reorganização. Entre os nomes sempre citados, encontram-

se: Maurício Grabois, João Amazonas, Pedro Pomar, Calil 

Chade, Walter Martins (Pepe), Carlos Nicolau Danielli e 

Lincoln Oeste. 

Possuímos uma relação pouco mais completa do Comitê 

Central eleito na Conferência realizada em 1966. Segundo 

Pedro Estevam Pomar, é a seguinte a "reconstituição parcial 

da relação de membros do CC eleitos em 1966", composto ao 

todo por 20 ou 21 membros titulares: Ângelo Arroyo, Carlos 

Nicolau Danielli, Dinéas Aguiar, Elza Monnerat, João 
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Amazonas, José Duarte, José Maria Cavalcante, Lincoln Oest, 

Luiz Guilhardini, Luiz Vergatti, Maurício Grabois, Pedro 

Pomar. Suplentes: José Humberto Bronca, Lincoln Bicalho 

Roque, Paulo Rodrigues, Roberto Martins, Wladimir Pomar. 

A direção do PCdoB, dessa época até o final da guerrilha 

do Araguaia e a incorporação da Ação Popular Marxista 

Leninista, será hegemonizada por um grupo dirigente oriundo 

do Partido Comunista anterior à cisão. Em 1968, integrar-se-

ão ao núcleo dirigente militantes oriundos do PCBR, também 

com larga passagem pelo antigo Partido Comunista: é o caso de 

Armando Frutuoso e Jover Telles36. 

A segunda fase (1974-1980) é marcada pela integração, na 

direção do PcdoB, de um número significativo de dirigentes 

que não pertenceram ao Partido Comunista pré-62, mas sim a 

Ação Popular. 

As baixas ocorridas na guerrilha e nas quedas do início 

dos anos 70 são preenchidas, em grande medida, por dirigentes 

oriundos da AP. Este é o Comitê Central que se reúne na Lapa, 

em 1976, agora composto por Haroldo Lima, Aldo Arantes, José 

Batista Franco Drummond, Ângelo Arroyo, João Amazonas, 

Péricles de Souza, Sérgio Miranda, Wladimir Pomar, Elza 

Monnerat, Armando Teixeira Frutuoso, José Renato Rabelo, 

Ronald Cavalcante de Freitas, Jover Telles, José Novas, 

Dinéas Aguiar, Diógenes Arruda, Ozeas Duarte, Nelson Levy, 

entre outros. 

Neste Comitê Central, embora a hegemonia seja dos 

dirigentes provenientes do Partido Comunista, é extremamente 

significativa a presença de dirigentes oriundos da Ação 

Popular Marxista Leninista. 

                                                           
36

 Segundo Ozeas Duarte (entrevista em fevereiro de 2000), alguns militantes da 
Dissidência do Rio de Janeiro, que daria origem ao PCBR, integram-se um pouco 
antes ao Partido Comunista do Brasil. 
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A terceira fase (1980 aos dias de hoje) é a do Comitê 

Central composto após a luta interna ocorrida no final dos 

anos 70, início dos anos 80.  

Agora trata-se de uma direção cujo núcleo central é 

composto majoritariamente por militantes oriundos da Ação 

Popular. E já com uma expressiva parcela de militantes 

recrutados nos anos 70, 80 e 90. 

 

Segundo Antonio Carlos Galdino, "embora tenha havido 

modificações no grupo dirigente do PCdoB, principalmente com 

a incorporação da Ação Popular, em 1973, e com a chamada 

'Queda da Lapa', em 1976, a continuidade [do grupo dirigente 

partidário entre os anos de 1962 e 1980] é personificada 

especialmente por João Amazonas, um de seus principais 

dirigentes desde a fundação e que, a partir do final dos anos 

70, tornou-se a figura central do partido." (p. 13) 

"Os principais membros do grupo dirigente do PCdoB, nos 

anos 60, Maurício Grabois, Pedro Pomar, João Amazonas, 

Diógenes Arruda Câmara, Carlos Danielli, entre outros, 

fizeram parte da geração dos dirigentes comunistas formada na 

metade dos anos 30 ao final dos 40. Quando do surgimento do 

PCdoB tais militantes já tinham, portanto, uma visão política 

e ideológica sedimentada em décadas de atuação no PCB."(p. 

13)  

Segundo Galdino, esta ideologia política, "da qual o 

grupo dirigente do PCdoB tornou-se portador, denominamos 

'nacional-democratismo'."(p. 13) 

"João Amazonas, Maurício Grabois e Pedro Pomar figuraram 

entre as principais lideranças comunistas entre 1945 e 1957. 

Membros da Comissão Nacional de Organização Provisória, foram 

eleitos para o Comitê Central na chamada Conferência da 

Mantiqueira, em 1943, quando o partido, acéfalo desde 1941, 
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foi rearticulado. Com a libertação de Prestes, em 1945, 

forma-se o núcleo dirigente que durante mais de uma década 

seria o responsável pela definição dos rumos do PCB. Foram os 

principais membros da executiva, além de Prestes, Diógenes 

Arruda Câmara, João Amazonas, Maurício Grabois e Pedro Pomar. 

Em pouco tempo, este último seria excluído e gradativamente 

rebaixado na hierarquia partidária por conta do desacordo com 

a linha partidária adotada entre 48 e 54." (p. 13)  

Segundo Leôncio Martins Rodrigues, "Pedro Pomar foi 

destituído do Presidium em 1948 e enviado para um comitê de 

bairro em São Paulo, onde permaneceu na obscuridade até 

reunir-se novamente a João Amazonas e Maurício Grabois na 

formação do PCdoB" (História Geral da Civilização Brasileira, 

Tomo III, 3º Volume, p. 405). Convém registrar que, neste 

período, Pedro Pomar exerce o mandato de deputado federal. 

A seguir, faremos uma breve descrição biográfica de 

alguns dos principais protagonistas37 da cisão de 62, baseado 

na bibliografia consultada, em particular nas seguintes 

fontes: Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos a partir 

de 1964. Recife, Companhia Editora de Pernambuco/Governo do 

Estado de Pernambuco, 1995; Nilmário Miranda e Carlos 

Tibúrcio, Dos filhos deste solo. Mortos e desaparecidos 

durante a ditadura militar: a responsabilidade do Estado. São 

Paulo, Boitempo/Editora Fundação Perseu Abramo, 1999; 

Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro 1930-1983, 1a 

edição, Rio de Janeiro, Editora Forense-Universitária, 1984. 

No caso da biografia de Diógenes Arruda, utilizamos também o 

depoimento de João Amazonas e "A lanterna de Diógenes 

Arruda", notas biográficas escritas por Olivia Rangel, 

                                                           
37

 Infelizmente não foi possível reconstituir a biografia da maior parte dos 
protagonistas, em particular de Calil Chade, membro da comissão executiva eleita 
em fevereiro de 1962.  
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doutoranda em ciências sociais e editora da revista Presença 

da Mulher. Citamos, também, alguns dos comentários que 

Osvaldo Peralva (O retrato) faz a respeito dos dirigentes que 

fundariam o PCdoB38. 

 

Maurício Grabois 

Nasceu em Salvador, no dia 2 de outubro de 1912, filho 

do comerciante Agostim Grabois e de Dora Grabois, ambos 

judeus de nacionalidade russa.  

Fez o curso primário em vários colégios, devido às 

inúmeras viagens e mudanças de seu pais. Em 1920, quando sua 

família regressou a Salvador, concluiu a escola primária. Em 

1925, ingressou no Ginásio da Bahia, passando a sentir 

interesse pela política por influência de seu diretor, 

Bernardino José de Sousa. Também nesta época conheceu e 

tornou-se amigo de Carlos Marighella, que frequentava o mesmo 

colégio. Formou-se em 1929.  

No início do ano seguinte foi para o Rio de Janeiro, 

então Distrito Federal, onde passou a frequentar o curso 

preparatório para a Escola Militar de Realengo, nela 

ingressando em 1931, mas não concluiu o curso por ter sido 

expulso em 1933. Foi então para a Escola de Agronomia, onde 

cursou até o 2º ano, abandonando definitivamente os estudos 

para dedicar-se à vida política. 

No início da década de 30, Grabois foi um dos primeiros 

organizadores do PCB nas Forças Armadas, quando aluno da 

Escola Militar. Logo após sua entrada para o PCB (que, 

segundo Chilcote, teria ocorrido em 1932), Grabois passou 

                                                           
38

 A respeito de Osvaldo Peralva e como contraponto a suas opiniões, é 
interessante ver "o retrato" que Regina Maria Rodrigues Behar traça a seu 
respeito, nas páginas 96-97 de sua dissertação de mestrado. Ver também "O auto-
retrato do senhor Peralva", de Mário Alves, em Novos Rumos de 6 a 12/1/61.  
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também a atuar na Juventude Comunista e, em 1934, foi 

encarregado do setor nacional de agitação e propaganda da 

Federação da Juventude Comunista do Brasil. Em 1935, Maurício 

Grabois integrou-se nas ações desenvolvidas pela Aliança 

Nacional Libertadora (ANL). 

Durante o período do Estado Novo (1937-1945), foi 

condenado à revelia, em 1940, num processo em Minas Gerais. 

No início de 1941, Grabois foi preso no Rio de Janeiro. 

Libertado no início de 1942, formou no Rio, ao lado de 

Amarílio Vasconcelos, a Comissão Nacional de Organização 

Provisória (CNOP), responsável pela organização --entre 28 e 

30 de agosto de 1943, em Engenheiro Passos, no município 

fluminense de Resende-- da Conferência da Mantiqueira. 

Esta Conferência elegeria Grabois como responsável pela 

secretaria nacional de divulgação e pelos setores de massas e 

eleitoral do PCB. 

A essa altura já atuando na legalidade, Grabois trabalha 

por pouco tempo na empresa de aviação Panair do Brasil e 

participou da fundação e da direção da Editora Horizonte, do 

PCB, com sede no Rio de Janeiro. Em maio de 1945, dirigiu o 

jornal A Classe Operária, função que manteria até 1949, 

quando o jornal foi fechado. Por conta disto, segundo 

Chilcote, A Classe Operária permaneceu registrado em seu 

nome, depois dele deixar o partido no início dos anos 60. 

Nas eleições de 2 de dezembro de 1945 para a Assembléia 

Nacional Constituinte, o PCB elegeu um senador e 14 

deputados, entre os quais Grabois, pelo antigo Distrito 

Federal. Assumindo seu mandato em fevereiro de 1946, foi 

designado líder da bancada comunista. 

Em julho de 1946, durante a III Conferência Nacional do 

PCB, é eleito membro efetivo do Comitê Central e da comissão 

executiva do Partido, integrada também por Luís Carlos 
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Prestes, Diógenes Arruda Câmara, Jorge Herlein, Pedro Pomar, 

João Amazonas, Francisco Gomes, Agostinho Dias de Oliveira e 

Milton Caires de Brito. 

Cassado por decisão do TSE, e devido à repressão 

policial aos comunistas, a partir de 1948 Grabois passou a 

atuar na clandestinidade. 

Em agosto de 1957 rejeitou a política de coexistência 

pacífica, explicitando suas divergências com a orientação do 

PCB. Afastado da direção executiva, permanecerá no Comitê 

Central, assumindo o cargo de primeiro secretário no Comitê 

Estadual do Rio de Janeiro. Descrito por Chilcote (p. 187) e 

Peralva como "membro do grupo de Arruda", por volta de 1960 

já não era mais do Comitê Central e no início de 1962 foi 

expulso do PCB. 

Segundo Osvaldo Peralva (pp. 283-287), Grabois era um 

"escritor e orador desarticulado", "cínico e oportunista", um 

ativista que descartava rudemente as teorias e havia lido 

muito pouco de Marx, Engels e Stálin. Em 14 de fevereiro de 

1946, o jornal Folha do Povo publicou uma biografia de 

Grabois. 

 Em fevereiro de 1962, Grabois participa da Conferência 

de reorganização e assume a direção de A Classe Operária. 

Após o golpe militar de 1º de abril de 1964, voltou a 

viver na clandestinidade, tendo seus direitos cassados pelo 

AI-2 (27/10/1965).  

Segundo o Dicionário, Grabois teria viajado para a China 

em 1968. Ao voltar, iniciou os preparativos de um movimento 

de guerrilha na região do Araguaia, no sul do Pará, onde 

passou a viver, estabelecendo-se na localidade de Faveira. 

Foi morto no ataque de 25 de dezembro de 1973, aos 61 anos de 

idade. 
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Casado com Alzira da Costa Reis Grabois, teve dois 

filhos: André Grabois, militante do PCdoB e assassinado no 

Araguaia; e Vitória Lavínia Grabois Olímpio, casada com 

Gilberto Olímpio Maria, igualmente militante do PCdoB e 

assassinado no Araguaia. 

 

João Amazonas.  

Segundo Chilcote, João Amazonas de Souza Pedroso nasceu 

em Belém (Pará), em 1º de janeiro de 1912. Iniciou sua vida 

política aos 18 anos, participando da Revolução de 1930.  

Em 1935, Amazonas trabalhava no setor de exportações da 

fábrica de massas alimentícias Palmeiras. Nesse mesmo 

período, integra a Aliança Nacional Libertadora e ingressa no 

Partido Comunista do Brasil, tornando-se um de seus 

dirigentes no Pará.  

Durante a repressão à "Insurreição de 35", Amazonas é 

detido por dois mese e submetido a processo político-militar, 

devido a denúncias de militares do 26º Batalhão de Caçadores, 

com quem mantinha contatos. Mas não é condenado. 

Durante o Estado Novo, participa do movimento sindical, 

integrando a direção da União Geral dos Sindicatos 

Proletários do Pará. Preso e condenado pelo Tribunal de 

Segurança Nacional, Amazonas e outros companheiros conseguem 

escapar da cadeia em 1941; após 45 dias chega a Anápolis e de 

lá viaja de trem para o Rio, onde trabalha por alguns meses 

como contador do Sindicato da Construção Civil e desenhista 

técnico. 

Ajuda na reorganização do Partido nos estados de Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Auxiliou 

a comissão encarregada da organização da Conferência da 

Mantiqueira em 1943, que reorganizou o Partido Comunista, na 

qual foi eleito secretário do trabalho sindical e de massas e 
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membro do Comitê Central do Partido, tornando-se, também, 

membro de sua Comissão Executiva. 

Em 1945, Amazonas é eleito deputado federal pelo 

Distrito Federal, com a segunda maior votação da bancada 

comunista, participando dos trabalhos da Constituinte de 

1946. 

Segundo a biografia elaborada pelo próprio PCdoB, 

Amazonas "atuou com destaque no movimento sindical nos anos 

40 e 50, tendo sido fundador de entidades sindicais, até 

mesmo na fase mais repressiva do Estado Novo. Foi um dos 

principais dirigentes nacionais do MUT (Movimento Unificado 

dos Trabalhadores)" e um dos fundadores da Confederação dos 

Trabalhadores do Brasil (CTB). 

Tendo seu mandato cassado em janeiro de 1948, passa para 

a clandestinidade. Durante a primeira metade dos anos 50, é 

tido como o terceiro dirigente comunista por ordem de 

importância, ao lado de Prestes e Arruda.  

Osvaldo Peralva, em O retrato (pp. 282-283) descreve 

Amazonas como "um bom orador que atuou 'sem distinção' como 

deputado federal; 'humilde e servil', era incapaz de ser 

'demasiadamente ambicioso'." 

Afastado da direção executiva em 1957, Amazonas 

permaneceu no Comtê Central, assumindo o  cargo de primeiro 

secretário no Comitê Estadual do Rio Grande do Sul. 

Participa da Conferência de Reorganização em 1962, onde 

é eleito para o Comitê Central e para a Comissão Executiva.  

Em 20 de maio de 1966, tem seus direitos cassados pelo 

Ato Institucional nº 2 (27/10/1965). No final de 1967, 

segundo o Dicionário, Amazonas teria viajado para a República 

Popular da China. Após o seu retorno para o Brasil, 

transfere-se para a região do Araguaia, onde instala-se como 
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lavrador e participada da Comissão Militar da Guerriha do 

Araguaia. 

Responsável pelos contatos entre a guerrilha e o Comitê 

Central, Amazonas fazia diversas vezes a rota Marabá-São 

Paulo. Em dezembro de 1973, graças a um alerta de Elza 

Monnerat, João Amazonas consegue escapar do cerco do Exército 

à região da guerrilha.  

Em 1976, é enviado pelo Partido para uma visita à China 

e Albânia. Escapa, assim, de ser assassinado na "Chacina da 

Lapa". Participa da luta interna aberta com a divulgação do 

balanço que Pedro Pomar faz da guerrilha do Araguaia. Eleito 

secretário-geral do PCdoB --cargo que os dissidentes haviam 

decidido extinguir, em 1962, como parte do combate ao culto à 

personalidade, desde a VII Conferência Nacional, realizada em 

Tirana, é o principal dirigente do PCdoB. 

Presidente nacional do Partido Comunista do Brasil, 

Amazonas é o jornalista responsável pelo jornal A Classe 

Operária e fundador (em 1981) da revista Princípios. 

 

Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar  

Nasceu a 23 de setembro de 1913, na cidade de Óbidos 

(Pará). Foi o primeiro filho de Rosa de Araújo Pomar e Felipe 

Cossio Pomar, de nacionalidade peruana e membro do Apra 

(Aliança para a revolução americana).  

Em setembro de 1932, participa em Belém de um levante 

armado em apoio aos constitucionalistas de São Paulo. 

Esmagado o levante, passou algum tempo no Rio de Janeiro --

onde teria entrado em contato com o Partido Comunista-- e 

depois retornou a Belém, onde estudou Medicina, embora não 

tenha concluído o curso. 

Preso em janeiro de 1936 e novamente preso em 2 de 

setembro de 1940, fugiu da cadeia em 5 de agosto de 1941, em 
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direção ao Rio de Janeiro, junto com João Amazonas, também já 

militante do Partido Comunista. 

Uma vez no Rio de Janeiro, ajudou a formar a Comissão 

Nacional de Organização Provisória (CNOP), que se encarregou 

de reorganizar o PC em escala nacional, convocando e 

realizando a Conferência da Mantiqueira, em 1943. Em seguida, 

mudou-se para São Paulo. 

Na eleição complementar de 1947, quando concorreu pela 

coligação PCB-PSP (Partido Social Progressista, de Adhemar de 

Barros), Pedro Pomar recebeu mais de 100 mil votos, a maior 

votação da época. 

Membro do Comitê Central e da Comissão Executiva do 

Partido Comunista, foi secretário de Educação e Propaganda, 

encarregado de supervisionar os cerca de 25 jornais mantidos 

pelo partido em todo o país. Entre 1945 e 1947, foi diretor 

da Tribuna Popular, diário de massas do PCB, e colaborou 

ativamente em Notícias de Hoje, de São Paulo. Foi ainda, 

secretário político do Comitê Metropolitano do Rio de 

Janeiro. Concluido o mandato de deputado, Pedro Pomar passa à 

clandestinidade. 

Segundo Chilcote, Osvaldo Peralva traça um retrato 

simpático de Pomar "e o chama de 'um dos intelectuais' da 

liderança máxima", escolhido para escrever o prefácio aos 

Problemas da democracia de Prestes. (O retrato, pp. 181-182) 

Chilcote diz que "considerava-se que [Pomar] tinha 

influência sobre Prestes (foi a terceira liderança do 

partido, substituído depois por Amazonas), embora seu 

prestígio declinasse depois que Prestes entrou na 

clandestinidade, em 1947. Primeiro foi tirado do 

Secretariado, depois do Presidium" (p. 188) 

De segundo ou terceiro principal dirigente do Partido, 

Pomar é gradualmente rebaixado. Afastado do secretariado, 
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depois da Executiva, foi em seguida transformado em suplente 

do Comitê Central e deslocado do plano nacional: enviado para 

o Rio Grande do Sul, onde colaborou nas lutas operárias e 

populares ocorridas no estado nos anos de 1951 e 1952. Foi 

indicado para participar de um comitê especial organizado em 

São Paulo, por cima da estrutural normal do Partido, com a 

finalidade de dirigir o processo de lutas grevistas e contra 

a carestia. Esse comitê orientou as atividades do PCB em São 

Paulo durante os anos 1952 e 1953. 

Depois, voltou a morar no Rio de Janeiro. Foi, então, 

enviado à União Soviética, onde estudou por dois anos. Ao 

retornar, participou do Comitê Regional Piratininga, 

responsável pela organização do partido na Grande São Paulo. 

Em 1956, Pomar integrou a delegação brasileira ao 8º 

Congresso do Partido Comunista Chinês. De 1957 a 1962, 

participou ativamente da luta interna no Partido Comunista, o 

que lhe valeu a paulatina destituição das posições de direção 

que ainda ocupava: de dirigente regional passou a dirigente 

do Comitê Distrital do Tatuapé, do qual o próprio Prestes, 

pessoalmente, ainda tentou destituí-lo durante as 

conferências preparatórias do V Congresso. 

Pressionado pela direção, negou-se a voltar ao Pará e, 

para sobreviver, passou a fazer traduções e dar aulas. 

Participa do Congresso do PC Romeno, onde assistiu ao choque 

direto entre Kruschov, o PC da China e o Partido do Trabalho 

da Albânia. 

No V Congresso do PC, em 1960, Pomar ainda foi mantido 

como membro suplente do Comitê Central. Pouco depois, Pomar, 

junto com Maurício Grabois, João Amazonas, Calil Chade, 

Lincoln Oest, Carlos Danielli e Ângelo Arroyo, serão os 

principais articuladores da conferência que selou o 

rompimento com o setor majoritário do PC. 
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 Eleito membro do Comitê Central do PCdoB e redator-chefe 

de A Classe Operária, Pomar realizará várias viagens ao 

exterior e participará na VI Conferência Nacional do PCdoB, 

em julho de 1966.  

Pomar não integrava o núcleo dirigente mais restrito do 

PCdoB. Só após o assassinato de três membros da Comissão 

Executiva, em fins de 1972, Pomar incumbiu-se da direção da 

organização. 

 Após a derrota da guerrilha do Araguaia, Pomar escreveu 

um balanço crítico, em torno do qual consegue reunir --por 

pouco tempo -- a maioria da direção do PCdoB. 

 Pomar foi executado pela repressão no dia 16 de dezembro 

de 1976, na fuzilaria contra a casa 767 da rua Pio XI. Seu 

corpo apresentava cerca de 50 perfurações de bala. Morreu ao 

lado de Ângelo Arroyo; foram enterrados em covas contíguas, 

no Cemitério Dom Bosco, em Perus, sob nome falso. Em 1980 a 

família conseguiu localizar e trasladar seus restos mortais 

para Belém do Pará, onde estão enterrados. Tinha 63 anos de 

idade quando foi morto. 

 

Lincoln Cordeiro Oest 

Nasceu no Rio de Janeiro, em 17/6/1907. Participou da 

insurreição armada de 1935. Eleito deputado federal em 1945, 

foi cassado em 1947. Em 1962 foi integrante da Comissão de 

Solidariedade a Cuba e também organizou a Comissão Cultural 

Brasil-Coréia. A partir de 1964 passou a viver na 

clandestinidade. 

Foi preso pelo DEOPS/SP em 1968, torturado e, após 18 

dias, posto em liberdade, por ausência de acusações. Foi 

preso novamente em 20 de dezembro de 1972, por agentes do 

DOI/CODI-RJ, sendo torturado até a morte, ocorrida no dia 

21/12/1972. O corpo só foi encontrado e reconhecido por sua 
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filha, Vânia Moniz Oest, em 6 de janeiro de 1973, sendo 

sepultado por sua família no Cemitério São João Batista (RJ) 

em 8 de janeiro de 1973. 

 

Carlos Nicolau Danielli 

Nasceu em 14 de setembro de 1929, em Niterói, Rio de 

Janeiro, filho de Pascoal Egídio Danielli e Virgínia Silva 

Chaves. Muito jovem ainda, começou a trabalhar nos estaleiros 

de construção naval em São Gonçalo, RJ. Aos 15 anos, já fazia 

parte do movimento sindical. Ingressou na União da Juventude 

Comunista em 1946, tornou-se membro do Partido Comunista e, 

em 1954, foi eleito no IV Congresso do PCB para o Comitê 

Central. 

Era responsável pela imprensa clandestina do Partido 

Comunista do Brasil. Foi preso no dia 28 de dezembro de 1972 

e torturado. Em 31/12/1972, no quarto dia consecutivo de 

tortura, foi morto pela Equipe C do Doi-Codi, chefiada pelo 

capitão Átila. Em 1981, seus restos mortais foram trasladados 

para Niterói, onde foi enterrado. Morreu quando tinha 43 anos 

de idade. 

 

Ângelo Arroyo 

Nasceu em 6 de novembro de 1928, em São Paulo, filho de 

Ângelo Arroyo e Encarnação Pardito. Operário metalúrgico, 

ingressou no PCB em 1945. No ano seguinte, foi eleito membro 

do Comitê Regional de São Paulo e 1º secretário do Comitê 

Distrital da Móoca, bairro de forte concentração industrial. 

Foi ativista do movimento sindical paulista, tornando-se um 

dos líderes do Sindicato dos Metalúrgicos em 1950. Participou 

das greves de 1952/1953 em São Paulo.  

Em novembro de 1954, no IV Congresso do Partido 

Comunista, foi eleito membro do Comitê Central. No V 
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Congresso, posiciou-se contra as teses majoritárias. Em 

fevereiro de 1962, tomou parte da Conferência Nacional 

Extraordinária que reorganizou o Partido Comunista do Brasil. 

Foi um dos seus organizadores, sendo nela eleito membro do 

Comitê Central e da Comissão Executiva.  

Foi um dos comandantes da Guerrilha do Araguaia. Em fins 

de janeiro de 1974, quando a organização guerrilheira já se 

encontrava bastante dispersa pela ação das forças de 

repressão, Ângelo Arroyo conseguiu furar o cerco e recontatar 

a direção do Partido em São Paulo, a qual entregou Relatório 

detalhado sobre as atividades da guerrilha, a prisão e a 

morte dos guerrilheiros. Foi fuzilado em 16 de dezembro de 

1976, juntamente com Pedro Pomar. Tinha 48 anos de idade. 

 

Luiz Guilhardini 

Nasceu em 1920, na cidade de Santos, São Paulo. Operário 

naval, ferreiro e posteriormente jornalista. Em 1945, ainda 

na cidade de Santos, entrou para o Partido Comunista e atuava 

junto aos portuários. 

Em 1953 foi para o Rio de Janeiro, tornando-se membro do 

Comitê Regional dos Marítimos. Em 1962, alinha-se com o grupo 

que deu origem ao PCdoB e, em 1966, foi eleito membro de seu 

Comitê Central. Em 4 de janeiro de 1973, sua casa foi 

invadida por treze homens armados, que ali mesmo começaram a 

torturar Guilhardini, sua esposa Orandina e seu filho Gino.  

No dia 5 de janeiro de 1973, o corpo de Guilhardini deu 

entrada no IML, pela Guia de nº 14 do Dops, como 

"desconhecido", descrevendo-o apenas como "morto quando 

reagiu às Forças de Segurança". Tinha 53 anos. 

 

Diógenes Arruda Câmara.  
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Segundo Olívia Rangel, Diógenes Arruda nasceu no Afogado 

de Ingazeiras, na zona de seca em Pernambuco, por volta de 

1916. Já o Dicionário afirma que ele teria nascido em Recife, 

por volta de 1914. 

Sua família possuía engenhos de açúcar desde o século 

XVIII e seu tio, monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, foi 

revolucionário de 1930, constituinte de 1934, deputado 

federal por Pernambuco de 1935 a 1937, constituinte de 1946 e 

deputado federal por Pernambuco de 1946 a 1970. 

Comunista desde os 19 anos, ingressou no Partido 

Comunista do Brasil em 1934. Em 1936, quando chegou chegou à 

Bahia, assumiu o posto de funcionário do Ministério do 

Trabalho e tornou-se membro do comitê regional do Partido, 

atuante na política universitária do PCB. 

Em 1937 tornou-se um dos editores da revista Problemas, 

que circulava no Rio de Janeiro (então Distrito Federal) e 

São Paulo. É um dos impulsionadores da revista Seiva, de 

orientação democrática. Em 1940 é preso e, no ano seguinte, 

vai para São Paulo, onde não consegue firmar contatos com o 

Partido. 

No início de 1942, viaja para Buenos Aires. Retornando 

em março de 1942, Arruda tenta mais uma vez sem sucesso 

recontatar o Partido em São Paulo. Consegue fazê-lo com a 

Comissão Nacional de Organização Provisória, liderada por 

Amarílio Vasconcelos e Maurício Grabois. 

É um dos organizadores da Conferência da Mantiqueira; 

nesta época, segundo Olívia Rangel, o Partido Comunista teria 

em suas fileiras cerca de 1.800 membros. 

Em janeiro de 1947, juntamente com Pedro Pomar, foi 

eleito deputado federal pela legenda do Partido Social 

Progressista. Com a decretação da ilegalidade do PCB, naquele 
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mesmo ano, consolidou sua posição como cabeça do círculo 

interno de militantes ao redor de Prestes.  

Em fins de 1949, Arruda sucedeu a Marighella como editor 

do órgão teórico do PCB, Problemas. Conclui seu mandato de 

deputado em 1952 e passa para a clandestinidade. Naquele 

mesmo ano chefiou a delegação brasileira ao 19º Congresso do 

Partido Comunista da União Soviética, quando conheceu Stálin 

pessoalmente.  

Segundo Galdino, depois de sua destituição da comissão 

executiva (1957), Arruda Câmara ficará praticamente afastado 

da vida partidária do PCB, do qual diz ter saído em meados de 

1960, retornando à vida política ativa na condição de 

dirigente do PCdoB, após o golpe militar de 1964. 

Segundo Chilcote, Osvaldo Peralva descreve Diógenes 

Arruda (O retrato, pp. 278-281) como "rude, abrupto e 

arrogante", "semi-analfabeto mas inteligente". 

Preso em 1969, em São Paulo, foi brutalmente torturado 

na OBAN (Operação Bandeirantes). O episódio é descrito por 

ele mesmo em "De pié" (Tricontinental, 32, 1972, pp. 98-115). 

Embora declarando-se comunista, não deu nenhuma informação à 

polícia. Deixa a cadeia dois anos depois, cardíaco, 

tuberculoso, com a capacidade pulmonar reduzida a um terço, 

sem uma das vistas e com os dedos da mão direita quebrados. 

Em 1972, viaja para o exterior, onde permance exilado 

por sete anos, tendo morado no Chile, Argentina Portugal e 

Albânia.  

Durante 20 anos e até sua morte, foi casado com a 

artista plástica Tereza Costa Rego, a " companheira Joana". 

Morreu no dia 25 de novembro, no mesmo dia em que João 

Amazonas retornava do exílio. Teve um ataque cardíaco dentro 

do carro que conduzia a ele e a Amazonas para o Sindicato dos 

Metalúrgicos, onde iam realizar um ato político. Seu corpo 



 203

foi velado por centenas de pessoas no salão nobre da 

Assembléia Legislativa de São Paulo. O Sindicato dos 

Jornalistas de São Paulo cedeu o jazigo dos jornalistas, no 

Cemitério São Paulo, em Pinheiros, para o sepultamento de 

Arruda, numa homenagem ao jornalista militante que ele foi 

durante longos anos, seja como editor da revista Problemas, 

seja como redator de A Classe Operária.  

Seu enterro transformou-se num ato político. Embora com 

o PCdoB estivesse na clandestinidade, o cortejo foi 

acompanhado por guardas de trânsito. Elza Monnerat, diante da 

sepultura, leu uma "Mensagem do Comitê Central do PCdoB" em 

memória de Arruda. 

Reproduzimos a seguir trechos do discurso proferido por 

João Amazonas, no "ato de 20 anos do desaparecimento de 

Diógenes Arruda", realizado em 26 de novembro de 1999, no 

Instituto Maurício Grabois (SP): 

 "Quero fazer um breve relato da vida de Diógenes Arruda, 

em especial do período que o conheci e convivi com ele. O 

primeiro contato que tivemos foi no início de 1943. Vivíamos 

uma situação muito difícil: a direção nacional do Partido e 

as direções em vários estados haviam sido esmagadas pela 

polícia. O Partido havia sido praticamente arrasado pela 

reação da época. Era um momento difícil para os comunistas em 

especial, também, porque fazia pouco tempo que a Alemanha de 

Hitler atacara a União Soviética. A reação daqui se voltou 

furiosa contra nós e Filinto Müller, de triste memória, 

afirmava, no início de 1943, que o 'Partido Comunista não se 

levantaria em um período de pelo menos 10 anos'.  

Quando nos encontramos, eu estava ajudando a levantar o 

Partido em Minas Gerais e começávamos a discutir a preparação 

da Conferência da Mantiqueira." 
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"Meu primeiro encontro com ele foi no Rio de Janeiro. 

Nos encontramos no Aterro da Glória e fomos caminhando por 

toda a orla marítima até o Leblon. Não senti cansaço nem 

podia imaginar a distância que tínhamos percorrido, porque o 

Arruda falou todo o tempo – sobre o Partido. Como eu conhecia 

o Partido por meio de sua organização no Norte do país (fraca 

do ponto de vista ideológico) e depois em Minas Gerais, ouvia 

atentamente suas informações e opiniões sobre o papel, a 

importância e o futuro do Partido. Foi esse meu primeiro 

contato. Causou-me profunda impressão por sua capacidade de 

entendimento dos problemas e pela firmeza sobre a necessidade 

da reconstrução do Partido".  

"Podemos falar do camarada Arruda sob diversos aspectos. 

Ele foi, sobretudo, um grande organizador do Partido. Era um 

homem decidido e abnegado nessa tarefa. Onde chegava começava 

o trabalho de organização.  

Arruda deu um exemplo disso na Conferência da Mantiqueira. O 

Partido estava desorganizado, sua direção esfacelada. Arruda 

dá sua contribuição para a Conferência. Estava – como todos 

nós – na clandestinidade, morando em Campinas à espera de uma 

oportunidade para voltar à tarefa de reorganizar o Partido. 

Vínhamos trabalhando em diferentes estados e nos juntamos 

para discutir os problemas da reorganização. Nessa discussão, 

o Arruda foi um dos que propugnou com muita insistência a 

necessidade de se fazer uma conferência nacional o mais 

rápido possível. Até então nossas forças se aglutinavam em 

torno da Comissão Nacional de Organização Provisória (CNOP) 

da qual participavam com grande destemor alguns companheiros 

que tinham deixado a prisão, como Maurício Grabois, Amarilio 

Vasconcelos (um jornalista muito ativo), Sérgio Machado 

(capitão do Exército e homem abnegado que fazia nosso 

trabalho junto às Forças Armadas); e estavam também se 
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agregando a esse trabalho o Arruda, o Ivan Ramos Ribeiro 

(também saído há pouco da prisão), eu e Pedro Pomar. Em 

conjunto discutimos a necessidade da Conferência da 

Mantiqueira". 

"Devo dizer que a Conferência da Mantiqueira é, 

indiscutivelmente, um grande marco de nossa história. Mostra 

a capacidade do Partido reagir às situações mais difíceis 

impostas pela reação. Conseguimos realizá-la e nos colocar de 

pé contra aquelas adversidades. Uma Conferência pobre do 

ponto de vista material – o nome é pomposo, mas o local de 

sua realização era um barraco sem condições de 

habitabilidade, sem cadeiras ou bancos, e tivemos de 

improvisar as acomodações dos participantes." 

"A Conferência realizou-se ao ar livre. Mas nesse local 

reinava aquela alegria e a confiança no Partido e no futuro. 

Estavam presentes as organizações do Partido de Minas Gerais, 

Pará, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul. O Arruda 

trazia as ligações com a Bahia, em que era, na ocasião, 

membro do Comitê Estadual. Foram essas pessoas que realizaram 

a Conferência da Mantiqueira – um acontecimento histórico – e 

ninguém se preocupou com as dificuldades que se revelavam, 

pois vivíamos aquele momento de grande e intensa alegria pela 

reorganização do Partido. Elegemos o Comitê Central, no qual 

foi incluído os companheiros Álvaro Ventura (que não se 

encontrava na reunião), Luiz Carlos Prestes e Carlos 

Marighella, que estavam presos. Até então o Partido se 

organizava em alguns estados mas tinha ainda pouca expressão 

como força nacionalmente organizada. Agora, o Partido se 

reestruturava em todo o pais." 

"Após a Conferência, Arruda assumiu seu posto na direção 

do Partido, na Comissão Executiva. Elegemos na Conferência um 

marítimo para secretário geral, José Medina, e o Arruda como 
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secretário de organização. Também Maurício Grabois, Amarilio 

Vasconcelos, Sérgio Machado, eu e Pomar participamos da 

direção. Depois fizemos a Campanha pela Anistia e conseguimos 

a libertação dos presos políticos. Com isso, a direção 

principal do Partido passava para as mãos de Prestes, mas 

Diógenes Arruda joga um papel fundamental, pois tinha um 

amplo conhecimento sobre os problemas do Partido e boa 

compreensão das tarefas que estavam colocadas." 

"Com a anistia e a legalidade do Partido começamos a 

desenvolver nosso trabalho nas ruas. O Partido passou a 

promover regularmente uma espécie de ‘sabatina’. Nestas 

atividades, geralmente realizadas em sindicatos (recordo-me 

de uma no Sindicato dos Marceneiros, no Rio de Janeiro) 

compareciam milhares de pessoas. Prestes abordava problemas 

do comunismo." 

"Ao terminar, lá estava o Arruda convidando todos a 

ingressar no Partido. 'Aqui estão as fichas', dizia ele, e 

organizava o recrutamento em massa.  

Para não demorar nos detalhes, quero assinalar outro momento 

importante – o IV Congresso do PCB. Nosso Partido tinha 

muitos anos de existência e só havia realizado três 

congressos. Arruda insistia que o Partido deveria cumprir 

seus estatutos e organizar com prazo marcado seus congressos. 

Fez, assim, um grande trabalho pela a realização do IV 

Congresso e foi a figura central da sua realização. Tal 

Congresso foi também um fato histórico importante de nossa 

trajetória revolucionária".  

"Como organizador do Partido, Diógenes Arruda foi o 

camarada que propôs também a realização de nossa VII 

Conferência que se realizou no Exterior em 1978. Estávamos no 

exílio – eu, o companheiro Renato Rabelo, Arruda e muitos 

outros – e o Partido havia sofrido grandes golpes em nosso 
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país. A reação tinha assassinado muitos dirigentes comunistas 

e destroçado, praticamente, a direção, gerando grande 

confusão em nossas fileiras." 

"Arruda aproveitou o momento para defender a realização 

da VII Conferência, que se realizaria na Albânia. Foi um dos 

organizadores dessa Conferência, que teve, por sua vez, 

grande importância pois assegurou a reestruturação – 

novamente! – da direção do Partido." 

"Outro aspecto da atividade de Diógenes Arruda, que 

alcançou grande destaque, foi sua atuação na área da formação 

e educação do Partido. Sentindo que na história de nosso 

Partido era muito presente a falta de assimilação necessária 

de fundamentos do marxismo-leninismo, o que constituía uma 

debilidade de nosso Partido, o camarada Arruda inicia, 

organiza e dirige os cursos teóricos de forma planejada e 

sistemática. Esse processo desempenhou um papel importante na 

formação de quadros para a organização do Partido. A seguir 

procurou, em conjunto com outros camaradas, apoio na União 

Soviética para que se realizassem cursos no exterior. Assim, 

na Escola Superior do Comitê Central do PCUS, realizaram-se 

muitos cursos para os comunistas brasileiros." 

"Arruda selecionava e dava atenção aos companheiros que 

faziam tais cursos. Ao primeiro participaram 7 camaradas, aos 

outros 50 cada. Esse foi, apesar de certas limitações, um 

capital teórico importante para o nosso Partido." 

"Quando o Partido foi duramente atingido com a atuação 

contra-revolucionária de Kruschov no XX Congresso do PCUS, 

surge uma situação muito delicada. Nós (Amazonas, Grabois, 

Pomar, Arroyo, Lincoln Oest, Danielli e muitos outros 

camaradas) estávamos convencidos – no momento em que uma 

maioria artificial, sob a direção de Prestes, abandonava e 

liquidava o velho Partido e criava o PC Brasileiro – de que 
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não havia outro caminho senão o de reorganizar o Partido 

Comunista do Brasil." 

"Fizemos isso em fevereiro de 1962. Num primeiro momento 

Diógenes Arruda não compreendeu e não esteve conosco; mas 

também não ficou do outro lado, onde não o queriam e vivia 

escorraçado pelos elementos oportunistas que haviam se 

apoderado do partido. Ele não tinha ainda conseguido 

compreender a reestruturação. Maurício Grabois e eu, passado 

algum tempo, decidimos buscar o Arruda: 'O Arruda é um 

companheiro importante e vai ter de compreender que seu lugar 

é aqui, que é este o seu Partido!' Fomos à casa dele e 

tivemos uma conversa – ele de cara fechada, no começo. 

Discutimos a importância do Partido e o porquê de sua 

reorganização, e dissemos que o lugar dele era no Partido. 

Conversamos e sua fisionomia foi mudando. Na hora que saímos 

veio caminhando conosco até o ônibus – Arruda já deixava 

claro que reconstruiria o Partido conosco." 

"Uma terceira questão manifestada em sua militância era 

a atenção que dava também aos partidos estrangeiros. Deu 

grande contribuição ao Partido Comunista Reconstruído de 

Portugal. Por certo período o Partido Comunista Português 

esteve influenciado pela política que vinha da URSS, já 

revisionista, e tinha uma posição ambígua. Alguns comunistas 

portugueses pensaram em reorganizar o Partido revolucionário 

e foi graças à ajuda de Arruda que eles conseguiram 

reestruturar um pequeno partido, que alcançou razoável 

crescimento. Arruda participou, desde o início do processo de 

construção do PCP(R), até à realização de seu congresso em 

Lisboa, antes de retornar ao Brasil." 

"Por isso quero dizer que a vida de Arruda foi toda 

dedicada ao Partido – tanto no sentido da organização quanto 

no da formação e da necessidade de manter os princípios 
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revolucionários. Às vezes podemos pensar que o Partido somos 

nós, os que estamos atualmente em atividade. Somos, porém e 

além disso, herdeiros de uma longa trajetória – com a marca 

de um partido que tem 77 anos de existência. Nesta marcha, a 

bandeira que está hoje em nossas mãos já foi empunhada por 

muitos lutadores – mártires e heróis que construíram esse 

caminho. Por isso nos sentimos orgulhosos do passado desse 

Partido e da atividade de um grande companheiro como foi o 

saudoso Diógenes Arruda." 

 

3.8.A crise  

 

Os meses entre o V Congresso e a cisão de 1962 

assistiram ao final do governo Juscelino Kubitschek, a 

campanha de Lott, a vitória e a crise da renúncia de Jânio 

Quadros, a solução parlamentarista e aos primeiros meses de 

Jango como presidente da República. 

A 25 de agosto, Jânio Quadros renuncia. Ranieri Mazzilli 

assume a presidência da República. Os militares contestam a 

posse de Goulart, nesse momento em viagem oficial à República 

Popular da China. 

A 26 de agosto, Lott lança manifesto defendendo a 

Constituição, sendo preso em seguida. Brizola começa a 

organizar a resistência e busca o apoio do III Exército. 

A 28 agosto o Congresso Nacional é oficialmente 

informado, por Ranieri Mazzilli, que os ministros militares 

são contra a posse de João Goulart. Começam as articulações 

parlamentaristas. 

A 31 de agosto, Goulart desembarca em Buenos Aires. 

Realiza conversações com Tancredo Neves e Hugo de Farias, 

aceitando a solução parlamentarista. 
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A 1 de setembro, Goulart chega a Porto Alegre. No 7 de 

setembro, toma posse em Brasília. No dia 25 de outubro de 

1961, é criada a Frente de Libertação Nacional, presidida por 

Leonel Brizola.  

Em 2 de fevereiro de 1962, é criado o Instituto de 

Pesquisas e Estudos Sociais, que viria a ser um dos centros 

articuladores do golpe de 64. 

Vista em perspectiva, esta foi a fase final da crise do 

arranjo político-institucional gestado em 1945, a fase final 

da "crise do populismo". 

A cisão do Partido Comunista ocorre num momento de 

"profunda crise institucional então em aquecimento --e que 

soterraria o regime quase-democrático surgido em 1945" (Amir 

Labaki: 1961. A crise da renúncia e a solução 

parlamentarista, 1986). 

O processo de crise do regime de 1946 é descrito e 

analisado por uma vasta literatura. Destacamos aqui: Maria do 

Carmo C. Campello de Souza: Estado e Partidos Políticos no 

Brasil (1930 a 1964); Olavo Brasil de Lima Junior: Os 

partidos políticos brasileiros; Bolivar Lamounier e Rachel 

Meneguello: Partidos políticos e consolidação democrática, o 

caso brasileiro; David V. Fleischer: Os partidos políticos no 

Brasil, volume I; Ricardo Maranhão, "O Estado e a política 

'populista' no Brasil (1954-1964), in: O Brasil Republicano, 

Tomo III da História Geral da Civilização Brasileira. 

 

Bolivar Lamounier e Rachel Meneguello (pp 36-37) dizem 

que "não há uma interpretação consensual da crise do início 

dos anos 60, que tem na renúncia do presidente Jânio Quadros, 

em agosto de 1961, o seu primeiro sinal dramático, e que 

levaria no início de 1964 ao colapso do regime instituído 

pela Constituição de 1946." (pp. 36-37) 
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Para os autores, há uma distinção básica entre dois 

grupos: "de um lado, aqueles que veêm a crise como uma 

consequência mais ou menos direta das contradições econômicas 

e da mudança sócio-cultural; de outro, os que atribuem maior 

autonomia à crise propriamente política e, em particular, à 

desagregação do sistema partidário". (p.37) 

Lamounier e Meneguello sub-dividem cada um desses grupos 

em dois outros:  

a)"uma inclinação claramente economicista, para a qual o 

essencial da crise foi o esgotamento do modelo de crescimento 

baseado na substituição 'fácil' de importações, que teria 

precipitado o confronto entre os setores sociais que exigiam 

e os que não admitiam reformas estruturais. Nesta ótica, as 

perturbações que se manifestavam no bojo do sistema 

partidario são vistas apenas como um reflexo da crise social 

mais ampla. A crise partidária seria, no essencial, uma 

polarização entre interesses progressistas e conservadores"; 

(p.37) 

b)"uma maior preocupação com as mediações sócio-

culturais entre as crises econômica e política. Os indícios 

de desagregação partidária são interpretados, não diretamente 

em função do confronto econômico, mas como consequências 

(...) da mudança sócio-cultural deflagrada pelos processos de 

industrialização e urbanização. A dicotomia tradicional-

moderno aparece com frequência nessas análises: a crise dos 

partidos é entendida como sintoma de seu 'arcaísmo' e às 

vezes até saudada como uma etapa necessária ao advento da 

política 'moderna'." (p.38) 

Entre os que "atribuem maior autonomia causal à 

política", há "trabalhos mais recentes, preocupados em 

qualificar o automatismo muitas vezes inconsciente dos que 

analisaram esses processos no calor da hora. Procuram 
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demonstrar que a crise não seria irreversível enquanto 

houvesse um mecanismo parlamentar ou um sistema partidário 

minimamente capaz de processar e compor com alguma autonomia 

os conflitos sociais". 

Seguindo esta linha de interpretação, Lamounier e 

Meneguello localizam dois sub-grupos: 

a)"um deles atribui maior peso à debilidade congênita do 

sistema de partidos iniciado em 1945; mais exatamente, a 

comportamentos debilitantes em que os partidos se engajavam 

como respostas adaptativas a condicionamentos prévios que 

lhes foram impostos pelo Estado novo e pelo caráter moderado, 

sem rupturas mais profundas, da redemocratização"; (p.39) 

b)"o outro enfoque descreve a crise como uma 

consequência cumulativa de situações emergentes, que exigiam 

novas opções e definições por parte das organizações 

partidárias" (p. 39). Nesta hipótese, o epicentro da crise 

foi o PSD e sua incapacidade em acomodar dissidências 

ideológicas e fazer concessões na questão agrária (p. 47).  

A conclusão dos autores é que temos "uma tese consensual 

e pelo menos quatro interpretações"(p.46). A tese consensual 

é que "o sistema partidário de 1945, embora mais importante 

do que os seus antecessores históricos, não resistiu à crise 

econômica e social e entrou em agudo processo de 

desinstitucionalização já ao final dos anos cinquenta". 

Após analisar "seis aspectos empíricos do referido 

processo de des-institucionalização" (declínio eleitoral dos 

maiores partidos -- PSD e UDN; partidos de "notáveis" ou 

comandados por caciques populistas; baixa taxa de 

identificação ideológica dos partidos pelas massas; 

fragmentação interna dos três maiores partidos --PSD, UDN e 

PTB; heterogeneidade intrapartidária; permissividade legal no 

tocante a alianças e coligações), os autores dizem que este 
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conjunto de fatores "indica que o acirramento dos conflitos 

sociais encontrou os partidos individualmente e o sistema em 

seu conjunto sem capacidade de resposta". (p.51) 

 

Qualquer que seja a opinião que tenhamos sobre a crise 

do sistema partidário de 1945, impressiona que a cisão de 62 

não seja considerada como uma de suas partes integrantes.  

Embora não seja facilmente justificável, esta lacuna é 

bastante compreensível no caso da bibliografia especializada 

nos "sistemas partidários", cujo "instrumental teórico" 

enfrenta dificuldades para levar na devida conta um partido 

semi-legal, que participava indiretamente dos processos 

eleitorais. 

Mas a lacuna causa espécie no caso da bibliografia 

especializada na história do movimento comunista. Na verdade, 

a historiografia do movimento comunista no Brasil dá pouco 

destaque para a influência que a crise do populismo, em 

particular a crise do sistema partidário, possa ter tido, nos 

prazos e nas formas da luta interna ao Partido Comunista. 

Esse pequeno destaque talvez tenha relação, como 

discutiremos na conclusão desta dissertação, com o caráter a-

temporal que é emprestado à esta cisão no movimento 

comunista. É como se de fato o comunismo fosse uma "planta 

exótica" em terras brasileiras, como se a história do Partido 

Comunista fosse determinada exclusivamente pela lógica 

interna da organização ou pela influência do movimento 

comunista internacional. 

A nosso ver, é impossível dissociar a ocorrência da 

cisão de 62, naquele momento e não antes, daquela forma e não 

de outra, do contexto político-social "de confrontação 

permanente" vigente no Brasil no início dos anos sessenta. 
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(Lorenzo Meyer e José Luys Reyna: Los sistemas políticos em 

América Latina, 1989). 
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4.Debate entre comunistas 

 

Aqui, analisaremos os quatro temas que emergiram da 

resenha bibliográfica feita no segundo capítulo, a saber: o 

"estalinismo", o "maoísmo", a "via pacífica" e a análise da 

realidade brasileira. 

 

4.1.O debate sobre o "estalinismo" 

 O estalinismo foi hegemônico no movimento comunista 

internacional, de meados dos anos 20 até meados dos anos 50 

((tendo como marcos, respectivamente, a derrota da "Oposição 

de Esquerda" no PC Soviético e a morte de Josef Stálin, em 

1953). 

 No final da Segunda Guerra Mundial, o estalinismo chega 

ao seu apogeu e inícia o seu declínio. Apogeu derivado 

principalmente da expansão do chamado campo socialista. 

Declínio devido as tensões internas à URSS e entre esta e os 

demais países do "campo socialista". 

Em 1953, pode-se dizer que o estalinismo --tal como 

existira até então-- já tinha seus dias contados. A morte de 

Stálin apenas acelera o processo, que atinge seu clímax em 

1956, durante o XX Congresso do Partido Comunista da União 

Soviética, onde Nikita Kruschov, o secretário-geral do 

Partido Comunista da URSS lê um relatório “secreto” em que 

faz duras críticas aos métodos adotados pelo falecido 

secretário-geral. 

O relatório é publicado pela imprensa norte-americana e 

reproduzido, no Brasil, pelo jornal O Estado de S. Paulo. 

Passado um momento inicial, em que se tentou negar sua 

veracidade, o efeito é devastador. 

A imprensa do PCdoB começa, à revelia da direção, a 

discussão sobre o Relatório, que logo se torna um debate 
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sobre os princípios, a estratégia, a tática e a concepção de 

partido vigentes no movimento comunista internacional, e 

principalmente brasileiro. 

Alguns meses depois, Prestes em pessoa toma a iniciativa 

de “por ordem” no debate. Os críticos mais veementes são 

afastados ou se afastam. Em 1957, os dirigentes supostamente 

identificados com práticas “mandonistas” são afastados do 

Politburo (comissão política central do Partido) e do 

secretariado do Partido Comunista. Forma-se um novo núcleo 

dirigente, este como o anterior ao redor de Prestes. 

Grande parte dos dirigentes afastados participará da 

dissidência de 1962. Isto –somado ao fato do próprio PCdoB 

vir a reivindicar o "legado de Stálin"— ajudou a consolidar a 

tese segundo a qual o PCdoB seria uma “dissidência 

stalinista”. 

Entretanto, esta tese mais confunde do que esclarece as 

motivações que produziram a cisão de 62. É o que se pode 

verificar, quando estudamos o conteúdo do debate travado em 

torno do relatório “secreto” de Kruschov, bem como quando 

analisamos os métodos utilizados pelo núcleo dirigente 

formado em 1957. E, principalmente, quando analisamos o que é 

exatamente o "estalinismo" e em que medida ele prossegue 

hegemônico --depois da cisão de 1962-- entre os comunistas, 

"do Brasil" ou "brasileiros". 

 

Quando o Partido tomou conhecimento do discurso de 

Kruschov, já estava em curso um debate acerca da estratégia 

do PC. Vale lembrar que, após o fracasso de 1935, o Partido 

enfrentara uma situação muito difícil, sendo reorganizado 

apenas em 1943, na chamada Conferência da Mantiqueira.  

Nesse evento, prevaleceria a tese da "unidade nacional 

contra o fascismo", que se materializaria numa aliança entre 
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os comunistas e Vargas; e, durante o início do governo Dutra, 

na afirmação do Partido Comunista como o "partido da lei e da 

ordem". 

A nova linha coincide com um curto período de 

legalidade, em que os comunistas elegem 14 deputados e 1 

senador (entre eles, Prestes), participa da Assembléia 

Nacional Constituinte, obtém 10% dos votos nas eleições 

presidenciais e obtém importantes vitórias nas eleições 

municipais.  

O intenso crescimento do PC é um dos motivos pelos 

quais, em 1947, a justiça cassa o registro do partido. Mas a 

cassação tem relação, também, com a ofensiva anti-comunista 

mundial, um dos inícios da chamada Guerra Fria.  

Cassado e caçado, o Partido faz um giro de 180 graus em 

sua política, aprovando uma linha que prevê a criação de 

sindicatos paralelos e a formação de um exército popular 

revolucionário. O partido insiste nesta linha, com crescentes 

mediações impostas pela realidade, até o suicídio de Vargas 

(em 1954). 

A reação popular ao suicídio voltou-se, também, contra o 

PC, que fazia então dura oposição a Vargas. O partido vai 

pouco a pouco sendo empurrado para uma nova linha, que se 

materializa na colaboração tática com o governo Juscelino, no 

apoio à candidatura de Lott, no apoio ao governo Jango e na 

aproximação com o PTB. 

O relatório “secreto” sobre Stálin aparece neste 

contexto, como um ponto de apoio importante para os setores 

que defendiam a mudança na linha política. Nesse sentido, os 

debates em torno do relatório de Kruschov precisam ser 

analisados também sobre este ângulo. A chave para entender a 

posição de uns e outros não era exclusivamente a posição 

frente ao estalinismo. 
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Logo depois de Prestes “pôr ordem” no debate acerca do 

relatório secreto, o Partido começa a se preparar para o V 

Congresso (1960). As páginas da imprensa partidária acolhem 

então uma polêmica muito dura, onde as referências ao 

estalinismo são marginais.  

Sobre este tema, a maioria dos dirigentes optou por uma 

linguagem cifrada: a referência a quebras na “legalidade 

socialista” e nos “princípios leninistas de direção 

coletiva”. A referência tímida ao estalinismo, entretanto, 

pode ser compreendida como fruto de limites pré-estabelecidos 

em 1956-57 (é o que pensa Antonio Galdino); ou mais 

simplesmente porque ficara claro que o centro do debate 

preparatório do V Congresso era a estratégia do Partido 

Comunista. E, nesse debate, os futuros dissidentes afirmam 

existir "duas linhas e duas orientações políticas". 

O novo núcleo dirigente, formado a partir da reunião de 

agosto de 1956, opera com decisão e consegue controlar a 

maioria dos delegados ao Congresso, elegendo a quase 

totalidade do novo Comitê Central. A mudança do nome do 

Partido é apenas um detalhe, uma repetição farsesca do 

episódio de 1945-1947. Mas no contexto em que se deu, 

adquiriu um sentido simbólico, transformando-se numa espécie 

de Rubicão que os dissidentes não estavam dispostos a 

atravessar; e que, muito pelo contrário, pretendiam utilizar 

como arma contra o Comitê Central. 

Evidentemente, existe uma forte vinculação entre o 

debate sobre o relatório “secreto” e o debate sobre a 

estratégia do PC. Mas a vinculação é muito mais complexa do 

que a adesão explícita --ou não-- ao estalinismo. 
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O culto à pessoa de Stálin é um aspecto menor do que se 

convencionou chamar de estalinismo (embora o culto a alguma 

personalidade seja uma de suas partes fundamentais).  

Luís Carlos Prestes, por exemplo, foi o principal 

beneficiário do culto à personalidade no movimento comunista 

brasileiro. Prestes foi um dos responsáveis pela linha do 

Manifesto de Agosto, assim como foi um dos responsáveis –

juntamente com Jacob Gorender, Mário Alves e Giocondo Dias— 

pela Declaração de Março e pelas Teses ao V Congresso. 

Em nenhum desses momentos Prestes foi minoritário no 

Comitê Central. Ao contrário, as maiorias se estabeleciam em 

torno dele. Foi o caso da maioria que barrou o debate acerca 

do relatório “secreto”. Se os “estalinistas” eram “os 

outros”, porque Prestes fez tanta questão de “por ordem” no 

debate? 

Não deixa de ser sintomático que muitos anos depois, 

Salomão Malina, membro do Comitê Central do Partido Comunista 

Brasileiro, responda assim a uma pergunta sobre "a liderança 

carismática de Prestes": "O Partido Comunista Brasileiro tem 

um líder carismático, e esse é um dado da realidade. É o 

camarada Prestes. Carismático porque é um homem e um líder de 

grande tradição popular. Um homem e um líder que não foi 

inventado por ninguém, pois tem uma historia vivida. Sua 

presença no Partido tem um peso sério, e nós o levamos na 

devida conta. Mas, dos anos 50 para cá, nosso Partido tem 

procurado fazer um esforço no sentido de melhorar, de 

aperfeiçoar os processos coletivos de direção. O que não 

exclui a existência e o reconhecimento da personalidade do 

camarada Prestes. Basicamente, entretanto, o princípio 

diretor de um Partido Comunista foi e é o da direção 

coletiva". 
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Perguntado mais diretamente, sobre se "alguma vez Luís 

Carlos Prestes foi vencido ou não seguido pelo conjunto do 

Partido", Salomão Malina dá uma resposta no mínimo curiosa: 

"De modo geral, o camarada Prestes colocou-se de acordo com 

as posições majoritárias --e isso foi muito bom. Se não 

tivesse agido assim, certamente nossas dificuldades teriam 

sido muito maiores. Sua grandeza esteve nesse fato de não 

procurar sobrepor seu prestígio ao coletivo do Partido". 

(Pedro Del Picchia: O PCB no quadro atual da política 

brasileira, 1980, pp. 32-33) 

Um comportamento ultra-centralista por parte do Comitê 

Central também não constitui a característica fundamental do 

estalinismo, embora seja sem dúvida um comportamento 

fortemente associado a ele. 

E, de qualquer maneira, o novo grupo dirigente que se 

forma em 1957 e se consolida no V Congresso, adota métodos 

“stalinistas” contra a minoria que criará o PCdoB. Este mesmo 

grupo, posto em minoria em 1967-68, receberá o mesmo 

tratamento que havia dispensado à dissidência de 1962. 

Em 1957, apenas uma minoria da direção do PC –-ainda que 

com postos importantes— foi afastada ou rebaixada. Mesmo que 

aquela minoria fosse muito comprometida com o estalinismo, 

mesmo que aceitássemos ter sido esse o motivo de seu 

afastamento, ainda assim restaria a pergunta: e os que 

permaneceram na direção, não eram também “stalinistas”?  

 Dizer que os que fundaram o PCdoB eram stalinistas; e os 

que se mantiveram no PCB não o eram é um tour de force 

teórico. Na verdade, os métodos e as concepções continuarão 

semelhantes em ambos os partidos. 

 Para além do culto à personalidade e do ultra-

centralismo, o que conhecemos por "estalinismo" compreende 

outras dimensões, a saber: 



 221

Em primeiro lugar, o de variante do marxismo, com fortes 

afinidades eletivas com o positivismo Em segundo lugar, o de 

uma determinada estratégia de luta pelo socialismo, inspirada 

na "leitura" que Stálin e outros farão da experiência 

bolchevique. Em terceiro lugar, o de um determinado “modelo” 

de construção do socialismo, cujos pilares são a ditadura do 

partido, o planejamento centralizado e a industrialização 

pesada. Finalmente, em quarto lugar, um determinado método de 

direção partidária, marcado entre outros traços pelo culto à 

personalidade e pelo ultracentralismo (predomínio do Comitê 

Central sobre o partido; e do secretário-geral sobre o Comitê 

Central).  

 Existe uma vasta literatura que podemos chamar de 

"estalinista", composta tanto pelas obras do próprio Stálin, 

quanto por grande parte da produção editorial do movimento 

comunista "oficial", nas décadas de 30, 40 e 50. Há também 

uma vasta literatura sobre o "estalinismo", de início 

restrita basicamente a setores do movimento socialista (em 

particular, Trotsky e seus seguidores), mas que 

posteriormente se confunde com o estudo do próprio movimento 

comunista no século XX. 

 A biografia em três volumes que Isaac Deutscher escreveu 

sobre Trotsky (O profeta armado, O profeta desarmado, O 

profeta banido: Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 

1984); o estudo de Charles Bettelheim (As lutas de classes na 

U.R.S.S., Lisboa, Publicações Europa-América, 1978, 4 

volumes) e a também monumental História da Rússia Soviética, 

de Edward Hallet Carr --em particular El Interregno e El 

socialismo em um solo país, 1 e 2 (Madri, Alianza Editorial, 

1974, 1975 e 1977)-- dão uma visão bastante completa das 

condições que conduziram Stálin à condição de dirigente 

máximo do Partido Comunista e da URSS.  
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Especificamente sobre Stálin, há dois ensaios sintéticos 

de E.H. Carr: "El camino hacia el poder" e "La dialéctica del 

stalinismo" (in: Estudios sobre la Revolucion, Madri, Alianza 

Editorial, 1970, pp 197-223). E a biografia escrita por Isaac 

Deutscher (Stálin: a political biography, publicada no Brasil 

como Stálin, a história de uma tirania: Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 1967, 2 volumes). 

Também de Isaac Deutscher, há dois ensaios: "El final de 

la era de Stálin" e "Rusia en transición", terceira e quarta 

partes de Herejes y renegados (Barcelona, Ediciones Ariel, 

1970, 4a edição).  

Em todas estas obras, evidentemente, faz-se referência 

aos trabalhos de Leon Trotsky, que enquadra o fenômeno em A 

revolução traida, de 1936 (publicado no Brasil pela Global 

Editora). Perry Anderson faz uma análise crítica desta visão 

num pequeno ensaio, intitulado "La interpretación de Trotsky 

sobre el stalinismo" (in: Democracia y socialismo. Buenos 

Aires, Editorial Tierra del Fuego, 1988). 

 A leitura de A crise do movimento comunista, de Fernando 

Claudin (São Paulo, Global Editora, 1986, 2 volumes) e 

História de las democracias populares, de François Fejto 

(Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 1971, 2 volumes) 

permitem contextualizar o tema na trama geral do movimento 

comunista e do chamado "campo socialista". 

  Finalmente, há vários ensaios publicados na coleção 

História do Marxismo (São Paulo, Paz e Terra), organizada por 

Eric Hobsbawn, com destaque para o volume VII: M. Lewin, 

"Para uma conceituação do stalinismo"; R.Macneal, "As 

instituições da Rússia de Stálin"; F.Márek, "Sobre a 

estrutura mental de Stálin"; M.L.Salvadori, "A crítica 

marxista do stalinismo". No volume IX da mesma coleção, há 

"Stálin, Lênin e o marxismo-leninismo", de V.Gerratana. 
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Finalmente, no volume X temos "A desagregação do stalinismo", 

de F. Márek. 

 Especificamente sobre o caso brasileiro, pode-se ler "A 

influência do leninismo de Stálin no comunismo brasileiro", 

de João Quartim de Moraes (in: História do Marxismo no 

Brasil. O impacto das revoluções. Volume I, São Paulo, Paz e 

Terra, 1991). 

Segundo Quartim, "a primeira dificuldade com que nos 

defrontamos para discernir a influência propriamente 

staliniana sobre o comunismo brasileiro está em distingui-la 

do processo dito de 'bolchevização' do movimento comunista 

internacional." (p. 68) 

 A "adaptação" das seções nacionais do Komintern ao 

"paradigma da organização revolucionária consequente" --ou 

seja, o partido russo-- "constitui o processo dito de 

'bolchevização' do movimento comunista internacional."39  

 "Embora Stálin estivesse em plena ascensão no grupo 

dirigente do Partido Comunista soviético, não lhe coube 

exercer nenhuma influência decisiva na fundação do Komintern 

nem na definição das vinte e uma condições de acesso à nova 

Internacional (foi Lênin quem as redigiu). Terá exercido 

influência, mais adiante, no processo de 'bolchevização', mas 

não se deve exagerá-la. Pelo menos até 1925, a adaptação ao 

paradigma russo foi empreendida com entusiasmo, muitas vezes 

sectário, pelas próprias direções nacionais. Na esquerda 

italiana, a influência decisiva foi de Gramsci, preocupado 

não somente em 'bolchevizar' seu próprio partido como em 

polemizar com outras tendências oriundas da Segunda 
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 Uma análise deste processo é feita por M. Hajéc: "A bolchevização dos partidos 

comunistas" (in: História do Marxismo, volume VI). 
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Internacional que também pretendiam filiar-se ao Komintern". 

(p.69) 

 Um dos primeiros contatos entre o Partido Comunista do 

Brasil e a Internacional Comunista é descrita, de maneira 

extremamente saborosa, no chamado Relatório Canellas 

(reproduzido na íntegra in: O Partidão, de Moisés Vinhas, pp 

18-62), que descreve a participação do jornalista Antônio 

Bernardo Canellas no IV Congresso da Internacional Comunista, 

em 1922. Canellas será expulso em 1933 e o PCB só será aceito 

na Internacional Comunista no V Congresso da Internacional 

Comunista. 

Prossegue Quartim: "Quando Stálin tornou-se o principal 

dirigente do PC soviético, nos últimos anos da década de 20, 

o Kominter estava já ' bolchevizado', tanto ideológica quanto 

organicamente. Está, portanto, em boa medida 'stalinizado', 

já que o chefe mundial do bolchevismo passara a ser, 

incontestavelmente, Stálin. Entretanto, qando falamos em 

'stalinização' do comunismo internacional, não é ao processo 

de bolchevização (que, em sua fase final, efetuou-se sob o 

mando de Stálin), mas aos métodos policialescos de 

intervenção nos diferentes partidos nacionais, que estamos 

nos referindo. Vale dizer: a bolchevização ocorreu nos anos 

20, a stalinização, nos anos 30." (p. 69) 

 Para Quartim, "se é clara e indiscutível a natureza 

terrorista da ditadura staliniana na União Soviética, sua 

capacidade coercitiva variou, no plano internacional, na 

razão inversa da distância (...) O comunismo latino-

americano, inclusive o brasileiro, escapou desse controle 

policial-terrorista não apenas devido à distância geográfica 

que o separava do centro moscovita, mas também por sua 

posição periférica relativamente ao próprio movimento 

revolucionário dos povos oprimidos pelo imperialismo, cujo 
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epicentro se situava na Ásia, notadamente na China. O 

controle que sofreu foi político e ideológico e, por isso 

mesmo, a diferença entre 'bolchevização' e 'stalinização', 

perfeitamente clara nos partidos comunistas dos centros 

metropolitanos do capitalismo, é pouco perceptível entre 

nós." (pp. 69-70) 

 A esse respeito, é preciso lembrar a eleição de Luís 

Carlos Prestes para a direção do Kominter40 e, depois, o 

episódio de sua filiação ao Partido Comunista do Brasil. Bem 

como a vinda, para o Brasil, de um grupo de dirigentes e 

"técnicos" da Internacional, que acabaram envolvidos nos 

episódios de 1935. Com base nestes episódios, há quem 

sustente (como William Waack, no livro Camaradas, 1993) que a 

relação entre o partido brasileiro e a Internacional era 

muito mais verticalista do que afirma Quartim. 

 Mesmo sem citar nenhum autor nominalmente, Quartim 

acrescenta "contra longa, tenaz e aguerrida interpretação 

conspirativa que reduz o combate dos comunistas nos quatro 

cantos do planeta ao mero cumprimento 'burocrático' de ordens 

emanadas de Moscou, que mesmo relativamente à revolução 

chinesa, sobre a qual se concentraram, em meados dos anos 20, 

suas preocupações, o Komintern, Stálin incluído, pesou pouco 

ou praticamente nada em decisões cruciais do Partido 

Comunista chinês, como a de empreender a 'Longa Marcha', 

transformando-se em vanguarda de um exército guerrilheiro 

maciçamente composto de camponeses. Mao Zedong, embora 

prestando constante homenagem a Marx, Engels, Lênin e Stálin, 

sempre seguiu, no que dizia respeito às diretrizes e ao curso 

da revolução chinesa, sua própria cabeça e seu próprio 
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 Internacional Comunista, fundada em 1919 e dissolvida em 1943. 
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caminho. Não por acaso um de seus lemas mais célebres era o 

de 'contar principalmente com suas próprias forças'." (p. 70) 

 No caso do Brasil, segundo Quartim, "enquanto corrente 

política, o comunismo precedeu o marxismo" ou, "mais 

exatamente, já que ambos, embora estejam longe de se 

confundir, são inseparáveis, o marxismo penetrou na luta 

política por meio do comunismo." (p. 72) 

 Como consequência, "no Brasil inverteu-se o processo 

histórico-intelectual que levou ao comunismo a partir do 

marxismo. Ora, a partir de 1924, Stálin, amigos e epígonos 

vão gradualmente assumindo o monopólio da hermenêutica 

marxista-leninista e, em geral, o controle da produção 

literária comunista. Isso não significa que no plano 

bibliográfico o leitor brasileiro tenha sido reduzido aos 

textos de Stálin." (p. 74) 

Entre 1924 e 1930 inclusive, como revela o levantamento 

feito por Edgar Carone (in: O marxismo no Brasil, 1986) não 

se publicou nenhum livro de Stálin.  

"Mas os dirigentes do PCB, particularmente seus dois 

mais brilhantes intelectuais, Astrojildo e Octavio Brandão, 

que tinham acesso à literatura socialista publicada em 

línguas estrangeiras, foram fortemente influenciados, em seu 

esforço de assimilação dos fundamentos do marxismo e do 

bolchevismo, pela concepção staliniana do marxismo-leninismo, 

tal como formulada em Sobre os princípios do leninismo, 

notadamente." (pp. 74-75) 

 Quartim busca demonstrar, em detalhes, esta influência 

sobre Octavio Brandão, que a 22 de agosto de 1924, dois anos 

depois de entrar no PCB (ingressou em 15 de outubro de 1922), 

"escondido da polícia de Artur Bernardes (...) concluiu seu 

'Ensaio marxista-leninista sobre a revolta de São Paulo e a 
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guerra de classes no Brasil", subtítulo de Agrarismo e 

industrialismo." (p. 75) 

Segundo Quartim, o "arcabouço teórico dessa obra exprime 

uma concepção da teoria marxista próxima da de Stálin", uma 

"proximidade metodológica", não podendo existir "qualquer 

dúvida a respeito da substancial convergência do marxismo de 

Brandão com o marxismo de Stálin". (p. 75) 

 Quartim chega a afirmar que Brandão foi pioneiro na 

utilização do termo "marxismo-leninismo", fórmula que só 

"seria lançada na URSS no final da década" de 20: "em 1924, 

nem Stálin nem qualquer outro dirigente do comunismo 

internacional designavam o corpus teórico-doutrinário de seu 

movimento pela expressão 'marxismo-leninismo'. Não é de se 

excluir --até prova em contrário-- que Brandão, ao 

autodefinir seu ensaio como 'marxista-leninista', tenha 

antecipado com agudíssima intuição intelectual uma evolução 

doutrinária que, mesmo na própria União Soviética, só se 

configuraria vários anos depois." (p. 77) 

 Caberia estudar, é claro, em que medida o contexto 

cultural brasileiro --notadamente a forte influência do 

positivismo-- pode ter influenciado nestas, digamos, 

afinidades eletivas. 

 "O fato de que Brandão, mais de meio século depois da 

redação de Agrarismo e industrialismo, tenha minimizado no 

testamento político que é Combates e batalhas sua 

convergência com o marxismo de Stálin se explica pela óbvia e 

compreensível motivação de se distanciar de um fantasma 

incômodo. Isso não quer dizer que ele tenha sido mais 

'stalinista' do que outros comunistas de sua geração. Com a 

evidente exceção dos trotskistas e daqueles que deixaram o 

Partido 'batendo a porta', até 1956 ser comunista, ser 



 228

bolchevista e ser stalinista eram expressões praticamente 

sinônimas." (p. 80) 

 Esta conclusão nos parece central: até 1956, ser membro 

do Partido Comunista e ser "stalinista" eram sinônimos. 

Depois do XX Congresso, isso muda. Mas qual o conteúdo desta 

mudança? 

Para Quartim, "muito mais importante do que abrir um 

inquérito político-intelectual sobre o grau de estalinismo de 

cada comunista brasileiro é salientar que os conceitos e 

métodos de análise expostos e desenvolvidos em Sobre os 

princípios do leninismo continuaram em uso durante muitos 

anos após a morte do Gengis Khan do bolchevismo (1953) e de 

sua condenação pelo XX Congresso do PC soviético (1956). 

Utilizaram-no mesmo dirigentes políticos e intelectuais 

revolucionários que romperam com o PCB em 1966-67 para passar 

à luta armada, ou que, como é o caso do núcleo dirigente dos 

COLINA, não haviam sido formados nem na escola do PCB nem na 

do PCdoB (este, como se sabe, assumiu decididamente o legado 

de Stálin), mas na do POLOP." (p.80-81) 

Ou seja, o estalinismo teria sobrevivido, enquanto 

variante do marxismo e enquanto linha estratégica. Quartim 

fala explicitamente em "persistência da influência teórica de 

Stálin no marxismo pós-staliniano da segunda metade dos anos 

60 em nosso país (...) ao sobreviverem à condenação política 

de seu autor pelos novos dirigentes soviéticos, as idéias de 

Stálin mostraram possuir uma força própria de atração e uma 

consistência teórico-doutrinária que não poderia (...)ser 

reduzida ao enquadramento intelectual exercido pelo aparelho 

partidário do comunismo inernacional durante o quarto de 

século em que esteve submetido à autoridade discricionária do 

então Guia Genial dos Povos." (p. 81) 
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 Quartim considera que "Stálin sobreviveu como teórico 

muito mais do que como dirigente político", já que mesmo os 

maoístas "admitiram, com discretíssimo eufemismo, que ele 

havia cometido 'certos erros'." 

 Duarte Pereira descreve assim a posição do PCdoB e do PC 

da China frente a Stálin: 

"Entre os partidos marxistas-leninistas que se 

levantaram contra Kruschov e  o revisionismo contemporâneo, 

havia duas posições. O PC da China e vários partidos  

marxistas-leninistas da América Latina, entre outros,  

salvaguardavam  os méritos de Stálin e o aspecto principal 

positivo da obra realizada pelo Partido Comunista da União 

Soviética e pela III Internacional, mas julgavam necessário 

investigar e debater publicamente os erros cometidos, para 

que fossem corrigidos e evitados." 

Já "o Partido do Trabalho da Albânia e o  PCdoBrasil, 

entre outros, empenhavam-se numa defesa unilateral e 

irrestrita de Stálin e da III Internacional. Não reconheciam 

erros relevantes, ou, se reconheciam, não julgavam oportuno 

que fossem discutidos". 

 Duarte Pereira revela que, "conversando sobre esse tema 

com o saudoso dirigente do PCdoBrasil, Carlos Danielli, ele 

me relatou o debate que tivera com um dirigente do PC 

Marxista-Leninista da Colômbia, que insistia nos erros 

cometidos por Stálin e pela III Internacional. Respondendo, 

Danielli fizera questão de começar ressaltando: 'Nosso 

Partido se orgulha de ser um partido stalinista'." 

 Duarte afirma que a Ação Popular, "ao contrário, 

pretendeu, desde suas origens, fazer uma crítica dos erros de 

Stálin e da experiência soviética sem renunciar à perspectiva 

socialista, como pode verificar-se no Documento-Base de 1963. 

Chegando ao campo do marxismo, não abandonou essa pretensão 



 230

de uma crítica de esquerda das experiências socialistas. Via 

no pensamento de Mao Zedong a possibilidade de fazer essa 

crítica, como indicam algumas passagens do anteprojeto da 

Tese sobre a Unificação, de 1972", onde se pode ler o 

seguinte: 

“O verdadeiro partido marxista-leninista-maoísta (...) 

tem uma posição de princípio, clara e inabalável, sobre a 

avaliação de Stálin e da III Internacional. Sabe que o 

aspecto principal da obra teórica e prática de Stálin e da 

III Internacional foi justo e correspondeu ao leninismo. Por 

isso, considera-se um continuador das tradições 

revolucionárias e das posições justas da III Internacional. 

Compreende que o movimento comunista internacional já travou 

três e não duas grandes lutas ideológicas. Além da luta de 

Lênin e seus discípulos contra os revisionistas e 

oportunistas da II Internacional e da luta atual dos 

autênticos marxistas-leninistas contra os revisionistas 

contemporâneos, existiu a luta, não menos essencial e 

decisiva, de Stálin e da III Internacional em defesa do 

leninismo contra Trotsky e seus seguidores e aliados. (...) 

Ao mesmo tempo, o verdadeiro partido marxista-leninista-

maoísta leva em conta que o trabalho de direção de Stálin e 

da III Internacional apresentou erros e deficiências. Sabe 

que esses erros e deficiências contribuíram em certa medida 

para que o revisionismo contemporâneo pudesse propagar-se por 

todo o movimento comunista internacional. Por isso, o 

verdadeiro partido marxista-leninista-maoísta não perde de 

vista que dois erros podem ser cometidos na avaliação de 

Stálin e da III Internacional. O erro mais grave é sustentar 

que o aspecto principal de Stálin e da III Internacional é 

negativo. Mas é um erro importante também não reconhecer que 

no trabalho de Stálin e da III Internacional existiram falhas 
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e insuficiências sérias. O novo movimento comunista 

internacional não pode ser forjado sem preservar os aspectos 

positivos da III Internacional, mas também não o pode sem 

aprender com suas experiências negativas.” 

 Outra passagem do mesmo Anteprojeto afirmava que:  

“Em sua atitude para com a teoria do proletariado, os 

verdadeiros partidos marxistas-leninistas-maoístas partem de 

uma firme posição anti-revisionista. (...) Sabem que o 

revisionismo contemporâneo ainda não foi liquidado e continua 

sendo o perigo principal para o movimento operário. Ao mesmo 

tempo, têm também uma firme posição antidogmática. Não 

confundem as leis gerais com as leis particulares da 

revolução. Não transplantam mecanicamente experiências de um 

país para outro. Sabem que o marxismo é uma ciência viva, que 

tem de desenvolver-se incessantemente para acompanhar o 

próprio desenvolvimento incessante da realidade. (...) Para 

desenvolvê-lo, (...) sabem que precisam partir de uma firme 

posição internacionalista e manter ao mesmo tempo uma posição 

de independência, de autoconfiança e autodecisão, e de apoio 

nas próprias forças.” 

 Segundo Duarte Pereira, ao aceitar as críticas do PCdoB 

e abandonar as posições equivocadas sobre a “nova época 

histórica”, a “terceira etapa” na teoria do proletariado e o 

“tipo inteiramente novo” de partido proletário, era 

necessário que a AP reafirmasse que não abandonava sua 

avaliação distinta de Stálin e da III Internacional, nem 

renunciava à importância de que os erros cometidos  fossem 

investigados e debatidos. Era preciso que o Comitê Central do 

PCdoBrasil reconhecesse, pelo menos, o caráter legítimo desse 

debate e a existência de avaliações diferenciadas. Acabei 

isolado nessa exigência". 
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 Ainda segundo Duarte Pereira, "o problema se agravou nos 

anos seguintes, quando o Partido do Trabalho da Albânia e o 

PCdoBrasil, obstinando-se na defesa irrestrita de Stálin e da 

experiência soviética e salientando os erros cometidos pela 

liderança chinesa, passaram a negar, retrospectivamente, a 

natureza socialista da revolução chinesa e o caráter 

marxista-leninista do PC da China e do pensamento de Mao 

Zedong, como atestam os livros de Enver Hoxa, O imperialismo 

e a revolução, de 1979, e de João Amazonas, O revisionismo 

chinês de Mao Zedong, de 1981"  

 Duarte Pereira ressalta que o PCdoB mudaria de posição 

posteriormente: "com o colapso do socialismo na Europa, 

inclusive na Albânia, no final dos anos 80, o PCdoBrasil foi 

obrigado a revalorizar experiências socialistas como as da 

China, de Cuba e do Vietnã, ou de partidos como o PC de 

Portugal, e a abrir finalmente o debate sobre os erros 

cometidos na União Soviética e na III Internacional - na 

delimitação das etapas revolucionárias, nos excessos 

repressivos, na aplicação da democracia partidária e em 

outras questões. Reconheceu também que o combate ao 

revisionismo contemporâneo havia sido unilateral, por não ter 

sido combinado com a luta  necessária contra a estagnação 

teórica e o dogmatismo. Esse movimento autocrítico, ainda em 

desenvolvimento, não chegou à possível raiz teórica dos 

erros, o  marxismo impregnado de positivismo que caracterizou 

a filosofia soviética oficial, mas representa um indiscutível 

avanço na trajetória do PC  do Brasil." 

Segundo Quartim, a sobrevivência teórica de Stálin "não 

se circunscreveu ao PCdoB, vale dizer, aos stalinianos 

explícitos. Manteve-se no PCB, como em boa parte dos demais 

partidos comunistas ligados ao PC soviético, mesmo porque a 

partir de 1964, quando Leonid Brejnev assumiu-lhe a direção, 
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o processo de 'desestalinização' ficou congelado, embora não 

tenha havido uma 'reabilitação' formal do ditador morto onze 

anos antes." (p. 81) 

 O ponto fundamental sobre o qual Quartim insiste é que 

"a tese de que no caminho brasileiro para o socialismo há uma 

etapa democrática e nacional foi incontestavelmente elaborada 

sob a influência do marxismo de Stálin. Mantendo essa tese, o 

PCB manterá aspecto importante do legado marxista-leninista". 

(p.86) 

 A isso poderíamos acrescentar que o modelo de construção 

do socialismo --afirmado na União Soviética e em boa medida 

assimilado pelas "democracias populares" do pós-Segunda 

Guerra-- manteve-se hegemônico no movimento comunista 

internacional muito tempo depois da morte de Stálin, do XX 

Congresso e da cisão de 1962. A esse respeito, pode-se ler o 

ensaio já citado de Perry Anderson, bem como a volumosa 

literatura escrita a respeito depois da "Queda do Muro" (por 

exemplo, a obra organizada por Robin Blackburn: Depois da 

queda, São Paulo, Paz e Terra, 1992). 

 Nesse sentido, nos parece excessivamente simplificador 

dizer que "a cisão de 1962 separou stalinistas e 

antistalinistas". É verdade que o PCdoB assumiria, 

rapidamente, a missão de defender a obra de Stálin. É 

verdade, também, que o PCB adotaria frente ao tema a mesma 

postura circunspecta e obsequiosamente silenciosa do PCUS, 

depois que Leonid Brejnev assumiu a secretaria-geral daquele 

partido. Somente no final dos anos 70 e durante os anos 80 a 

crítica ao estalinismo voltaria, com força maior ou menor, a 

ser feita em ambos os partidos.  

 Mas é ainda mais verdade que PCB e PCdoB continuaram 

compartilhando um legado teórico, uma visão estratégica, um 

modelo de construção do socialismo e uma concepção partidária 
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ancoradas, sem a menor sombra de dúvida, no fenômeno 

histórico conhecido como "estalinismo". O que era apontado, 

aliás, pelas organizações trotskistas, que nos anos 80 

referiam-se a ambos os partidos desta forma. 

  

4.2.A influência maoísta 

 

 A cisão de 1962 é apresentada por muitos autores como um 

desdobramento da disputa entre os Partidos e os Estados 

soviético e chinês. O tema é exposto da seguinte maneira por 

Ronald Chilcote: 

 "As posições divergentes dos partidos chinês e soviético 

foram expostas na conferência de partidos comunistas em 

novembro de 1960, realizada em Moscou, depois de uma primeira 

tentativa aparentemente fracassada de se chegar à unanimidade 

(Bucareste, junho de 1960); os pontos principais da 

divergência foram revelados numa troca de correspondência 

diplomática em 1963." (p. 295) 

 Estes acontecimentos são descritos em detalhe no livro 

As grandes divergências do mundo comunista, de Jean Baby. 

Outro ponto de vista pode ser encontrado em Wladimir Pomar: O 

enigma chinês: capitalismo ou socialismo.(São Paulo, Editora 

Alfa-Omega, 1987). 

 Prossegue Chilcote: "Na questão da guerra, os dirigentes 

chineses culpavam os dirigentes soviéticos de fortalecerem a 

ilusão de que a guerra pudesse ser eliminada enquanto o 

imperialismo existisse; em resposta, a União Soviética acusou 

os comunistas chineses de visualizarem a construção do futuro 

sobre as ruínas de uma guerra termonuclear. Sobre a 

revolução, os chineses acusavam os dirigentes soviéticos de 

buscarem enfraquecer o movimento revolucionário mundial, 

enfatizando excessivamente os meios parlamentares e legais na 
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derrubada do capitalismo, enquanto os soviéticos condenavam 

os chineses por estimularem o desencadeamento de revoluções 

armadas prematuras no Terceiro Mundo." (p. 295) 

 Outras questões eram objeto de controvérsia: a "crise 

dos mísseis", em Cuba; a retirada da ajuda econômica 

soviética à China; a análise do papel de Stálin; as relações 

entre o PCUS e a URSS, vis a vis os demais partidos 

comunistas e as democracias populares. 

 Chilcote diz que "quando esta briga travada na cúpula 

caiu no domínio público, bem antes de 1960, as divergências, 

aparentemente, já tinham afetado o movimento comunista no 

Brasil: como já vimos, os esforços chineses para enfraquecer 

a hegemonia soviética sobre o PCB começaram já em 1956. 

Naquela época, Diógenes Arruda Câmara fora convidado a 

visitar a China, depois de assistir ao XX Congresso do 

partido soviético, e voltou com relatórios entusiásticos, 

segundo Osvaldo Peralva (...)" (p. 296) 

 Vale lembrar, contudo, que Prestes também realizaria uma 

longa visita à China, em 1960. Na verdade, como lembra 

Chilcote, "no começo dos anos 60, os chineses procuravam 

influenciar as forças de esquerda em certos países latino-

americanos, inclusive o Brasil" (p. 296), tendo inclusive 

passado a irradiar 8 horas diários de programas em português. 

Atividade que durante alguns anos foi executada por Lídia e 

Benedito de Carvalho, um dos tenentes de 35, eleito membro do 

Comitê Central do PCB em 1954, chegando a manter contatos com 

o PCdoB após a cisão (depoimento ao autor, fevereiro de 

1988). 

 Ainda segundo Chilcote, "a cisão do PCB ocorreu numa 

época em que os chineses relutavam em apoiar divisões nos 

partidos comunistas em escala internacional. Assim, a 

fundação do PCdoB não foi mencionada na imprensa chinesa; em 
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março de 1963, uma delegação de duas pessoas do novo partido 

que visitou Pequim e fora recebida por Mao Tsé-Tung, ainda 

era descrita na Revista de Pequim como delegação do PCB. Só a 

partir de setembro é que existem indicações de reconhecimento 

oficial do PCdoB por Pequim." (p. 297) 

 Segundo Ernst Halperin ("Pekin and the Latin American 

Communists", pp. 49-50, citado por Chilcote), a primeira 

cisão pró-chinesa oficialmente reconhecida na América Latina 

foi a do Peru, formada em janeiro de 1964. Entretanto, neste 

período ao menos, Halperin acredita que o PCdoB não recebia 

apoio financeiro do PC da China. O próprio Chilcote, 

entretanto, diz que os comunistas do Brasil recebiam apoio de 

China (e de Cuba) para "fazer funcionar o partido, sua 

gráfica e o jornal quinzenal, A Classe Operária." Sobre o 

apoio cubano, ele teria cessado depois de uma visita de 

Prestes a Havana, tornando os dissidentes "totalmente 

dependentes do apoio chinês". (p. 297) 

 Não há dúvida de que, após 1962, o PCdoB e o Partido 

Comunista Chinês passaram a manter relações regulares. Suas 

relações políticas ficaram formalmente públicas quando o 

Comitê Central aprova a "Resposta a Kruschov", datada de 27 

de julho de 1963, em resposta a uma "Carta Aberta" publicada 

no Pravda de 14 de julho, assinada pelo Comitê Central do 

Partido Comunista da União Soviética. 

 A questão, entretanto, é saber se antes da cisão os 

dissidentes já mantinham contatos "fracionais" com o PC da 

China; bem como saber se a cisão constituia um reprodução, em 

escala local, do cisma sino-soviético. 

 Esta questão é largamente abordada por Daniel Aarão Reis 

Filho, no artigo "O maoísmo e a trajetória dos marxistas 

brasileiros" (História do Marxismo no Brasil, volume I, Paz e 

Terra, 1991, São Paulo). 
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 Daniel Aarão Reis Filho começa sua análise chamando a 

atenção para que "o estudo do maoísmo, ou pensamento Mao 

Zedong, deve considerar um itinerário de imagens cambiantes: 

num primeiro momento, aparece como estratégia revolucionária 

para a tomada do poder político na China e, nesse sentido foi 

caracterizado como uma aplicação criadora do marxismo-

leninismo às condições históricas chinesas, ou ainda, em 

outras palavras, como uma concepção que fora capaz de 

efetivar a sinização do marxismo. Quase simultaneamente, mas 

numa outra dimensão, a via revolucionária chinesa será 

apresentada como um caso exemplar para as demais sociedades 

asiáticas, em particular, e para o conjunto dos povos 

explorados e oprimidos pelo imperialismo, em geral. Nesse 

registro, o maoísmo já aparece com uma nova qualidade, a de 

um modelo revolucionário para a emancipação dos povos 

dependentes e/ou colonizados". (p. 107) 

Este tema é discutido por M. Bernal: "Mao e a Revolução 

Chinesa", in: História do Marxismo, volume VIII. Um descrição 

jornalística das posições de Mao Zedong e do Partido 

Comunista chinês pode ser encontrada na obras do jornalista 

Edgar Snow: La larga revolucion, Madri, Alianza Editorial, 

1972. 

 Segundo Daniel Aarão Reis Filho, "mais tarde, o maoísmo 

surgirá como uma proposta original de construção do 

socialismo na China, convertendo-se, mais ou menos 

rapidamente, e novamente, em modelo revolucionário mundial. A 

evolução, em espiral, atinge agora um nível de expressão mais 

alto: o da universalização. O pensamento de Mao Zedong 

encarnará a verdade revolucionária, ou seja, como apreciavam 

dizer os comunistas chineses em fins dos anos 60, o maoísmo é 

o 'marxismo-leninismo do nosso tempo'." (p. 107) 
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Sobre esta questão, Duarte Pereira revela que a Ação 

Popular caracterizava o "pensamento de Mao Zedong como uma 

nova etapa na teoria revolucionária do proletariado mundial, 

o denominado 'marxismo-leninismo-maoísmo'. Esta posição, 

adotada pelo PC da China durante breve período, foi 

introduzida na AP pela corrente liderada por 'Dorival' (Jair 

Ferreira de Sá). Generalizou-se com a exclusão do 'grupo de 

Rolando' e foi oficializada no Programa Básico de 1971". 

Já o PCdoBrasil "defendia, naquele momento, a natureza 

socialista e avançada da revolução chinesa; relacionava-se 

com o PC da China como um partido irmão, líder nos embates 

com o imperialismo e com o revisionismo contemporâneo; e 

reconhecia Mao Zedong como um revolucionário proletário 

destacado e eminente marxista-leninista. Admitia também que 

existiam problemas novos que precisavam ser investigados. Mas 

não aceitava, com razão, que a história tivesse entrado numa 

fase distinta da época do imperialismo e da revolução 

proletária, estudada por Lênin; o leninismo permanecia atual, 

portanto, e não era necessário que os partidos marxistas-

leninistas assumissem características inteiramente novas para 

cumprir suas tarefas. Os dois aspectos da posição do PCdoB, 

na época, estão claramente expostos no artigo 'Atualidade das 

Idéias de Lênin', publicado por A Classe Operária em abril de 

1970." 

  A análise das características gerais do maoísmo, feita 

por Daniel Aarão Reis Filho no texto citado, nos levaria 

longe demais do objeto desta dissertação. Mas é fundamental 

registrar que "desde o início do processo chamado de 

'desestalinização', em meados dos anos 50 e, principalmente, 

ao longo dos anos 60, o maoísmo adquiriria uma outra dimensão 

fundamental: a denúncia e a luta contra o 'revisionismo' 

soviético. O fenômeno teria repercussões duradouras no 
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equilíbrio das grandes potências mundias e, sobretudo, no 

movimento comunista internacional (...) é exatamente a partir 

desse conflito, e das dimensões que adquire, que o maoísmo 

surge na cena internacional com um perfil nítido enquanto 

alternativa para o conjunto do movimento comunista. Em outras 

palavras: o maoísmo não se gesta a partir do ou 

concomitantemente ao cisma sino-soviético, mas é inegável que 

o cisma contribui decisivamente para descobri-lo ou revelá-

lo, atuando como um catalisador, precipitando contradições 

latentes e acelerando sua dramática eclosão". (p. 118) 

 Daniel Aarão Reis Filho considera que a "polêmica teve 

como núcleo detonador aparente a interpretação a propósito do 

papel de Stálin na história da construção do socialismo na 

URSS". Mas registra que "em relação ao assunto (...) o 

maoísmo cultivaria não poucas ambiguidades". (p. 119) 

A nosso ver, essas ambiguidades começam já nos anos 20, 

quando os comunistas chineses –orientados pelos soviéticos— 

participam do Kuomitang e depois realizam um fracassado 

experimento de insurreição urbana. Um setor então minoritário 

do PCChinês –encabeçado por Mao Zedong— defende outra 

política, baseada no trabalho entre os camponeses, na guerra 

popular prolongada e no cerco das cidades pelo campo. É 

apenas no curso da Longa Marcha que a posição de Mao torna-se 

majoritária no PC da China.  

  As divergências entre o PCCh e o PCUS prosseguem em 

1945-49, quando os soviéticos em parte não acreditam e em 

parte parecem não desejar que os chineses consigam tomar o 

poder. Seu comportamento na Manchúria reflete isto. Assim, 

mesmo que se aceite as divergências em torno do "papel de 

Stálin" como "núcleo detonador aparente" das divergências 

sino-soviéticas, é preciso ter em mente que há raízes 

históricas e divergências estratégicas anteriores e 
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profundas, que ficam muito mais evidentes quando o PCCh 

assume o poder.  

Ganha vulto nos anos 50, também, o contraste entre o 

modelo soviético de construção do socialismo --baseado na 

premissa de que era necessário desenvolver as forças 

produtivas, leia-se, industrializar pesadamente-- e o 

experimentalismo chinês, ou mais propriamente maoísta, que 

destacou por muitos anos a possibilidade de dar saltos no 

processo de construção do socialismo, através 

fundamentalmente de mudanças nas relações de produção. 

Finalmente, há a divergência entre a estratégia 

moderada, frente ao capitalismo mundial, defendida pelos 

soviéticos; e a postura ofensiva proposta pelos chineses. Não 

há espaço aqui para estudar a contradição entre a teoria 

professada por ambos e a prática real dos partidos e dos 

Estados respectivos em escala internacional, ficando apenas o 

registro de que neste caso, as aparências enganam 

profundamente. 

As divergências entre os dois partidos foram tornando-se 

públicas até chegarem a um ponto de não-retorno, sendo um 

marco a retirada dos técnicos soviéticos que estavam na 

China. 

Esse complexo de contradições entre os dois maiores 

partidos comunistas do mundo resultará numa situação 

paradoxal, nos anos 50: o PCChinês –que tinha vários motivos 

para criticar Stálin e o estalinismo— reagirá negativamente 

ao rumo proposto por Kruschov; este, por sua vez, embora 

criticando Stálin, deu no fundamental prosseguimento à 

política desenvolvida por este em relação à China. 

Daniel Aarão Reis Filho ressalta outro aspecto das 

ambiguidades do maoísmo: "de um lado, considerava a obra de 

Stálin fundamentalmente positiva, ressalvados certos erros e 
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deficiências. Um pouco mais tarde, já nos anos 60, 

exacerbaria esses mesmos erros, por meio do delirante culto à 

personalidade de Mao Zedong por ocasião da Revolução 

Cultural." (p. 119) 

"De outro lado, elaboraria com suas propostas uma 

alternativa ao modelo dos Planos Quinquenais soviéticos, 

identificados com razão, como aspecto essencial do chamado 

modelo stalinista, e isso sem prejuízo do resgate permanente 

de uma experiência e de uma liderança que, justamente, se 

propunha a superar. Além disso, na própria formulação teórica 

e prática de uma alternativa ao estalinismo (Grande Salto e 

Revolução Cultural), integram-se elementos do sistema objeto 

de crítica (culto à personalidade de Mao, já referido, e 

recurso à noção da radicalização crescente da luta de classes 

no processo de construção do socialismo)." (p. 119) 

Estas contradições remetem à mesma questão já discutida 

no capítulo anterior: o que é exatamente o estalinismo, e 

como ele se fez presente na história do movimento comunista 

inclusive entre aqueles que se apresentavam como anti-

stalinistas. 

"A divergência sino-soviética radicalizou-se muito 

rapidamente: em poucos anos a URSS e seu Partido Comunista 

passariam de guias da revolução mundial para a condição de 

superpotência social-imperialista, mais perigosa ainda do que 

os próprios Estados unidos, considerados potência 

imperialista 'em decadência'." (p. 119) 

É nesse sentido que se desenvolvem as formulações do 

Partido Comunista do Brasil sobre a URSS: de país que 

constrói o socialismo e marcha para o comunismo, tornou-se 

"social-imperialista" --e, portanto, objeto da restauração do 

capitalismo. Posteriormente, o fracassado golpe que o PCUS e 

setores das forças armadas soviéticas intentam contra Boris 
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Yeltsin é saudado como "notícia alvissareira" por João 

Amazonas. Finalmente, o PC Russo é hoje considerado "partido 

irmão" do PCdoB. A respeito, embora não constitua a posição 

oficial do Partido Comunista do Brasil, deve-se ler Luís 

Fernandes (URSS, ascensão e queda. São Paulo, Editora Anita 

Garibaldi, 1991). 

Prossegue Daniel Aarão Reis Filho: "A desqualificação da 

capacidade revolucionária dos soviéticos e, em consequência, 

da sua condição de 'farol' da revolução mundial, abriu espaço 

para que a China e seus dirigentes se apresentassem como 

novos guias, liderando, então, a formação de uma autêntica 

nova internacional comunista: o chamado movimento marxista-

leninista, constituído, em sua grande maioria, por cisões no 

interior dos partidos comunistas que, de modo geral, 

acompanharam o processo de desestalinização promovido por 

Moscou." (p. 119) 

Desde meados dos anos 90, está em curso um "reencontro 

histórico" entre partidos deste movimento "marxista-

leninista" e partidos que apoiaram a URSS no conflito com os 

chineses, como é o caso do Partido Comunista Português, do PC 

Argentino e do PC Chileno.  

Como afirma Duarte Pereira, "com o colapso do socialismo 

na Europa, inclusive na Albânia, no final dos anos 80, o 

PCdoBrasil foi obrigado a revalorizar experiências 

socialistas como as da China, de Cuba e do Vietnã, ou de 

partidos como o PC de Portugal, e a abrir finalmente o debate 

sobre os erros cometidos na União Soviética e na III 

Internacional - na delimitação das etapas revolucionárias, 

nos excessos repressivos, na aplicação da democracia 

partidária e em outras questões. Reconheceu também que o 

combate ao revisionismo contemporâneo havia sido unilateral, 

por não ter sido combinado com a luta  necessária contra a 
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estagnação teórica e o dogmatismo. Esse movimento 

autocrítico, ainda em desenvolvimento, não chegou à possível 

raiz teórica dos erros, o  marxismo impregnado de positivismo 

que caracterizou a filosofia soviética oficial, mas 

representa um indiscutível avanço na trajetória do PC  do 

Brasil." 

Segundo Daniel Aarão Reis Filho, a disputa sino-

soviética "influenciou, em maior ou menor medida, a luta 

interna no Partido Comunista no Brasil. Passado algum tempo, 

o PCdoB alinhar-se-á com o PCChinês contra o PCUS; e 

proclamará sua adesão à chamada “guerra popular prolongada”.  

Mas isso não é igual a dizer que a cisão de 1962 foi um 

reflexo da disputa sino-soviética. Num documento datado de 

27/07/1963, o próprio PCdoB afirmaria que “quando se iniciou 

a discussão no Comitê Central, os camaradas que 

posteriormente procuraram reorganizar o Partido não conheciam 

as divergências no movimento comunista mundial. Mais tarde, 

ao se inteirar da existência de questões controvertidas, 

ignoravam sua real profundidade”. 

 O que reforça a idéia de que é a disputa "nacional", em 

torno da estratégia dos comunistas, é que pode explicar a 

aproximação e/ou o distanciamento frente ao maoísmo, e não o 

contrário. 

 Segundo Daniel Aarão Reis Filho, o cisma sino-soviético 

é "um marco decisivo para o estudo do impacto do maoísmo 

entre os marxistas brasileiros". Mas ele cuida de analisar as 

relações entre "o maoísmo e a esquerda brasileira antes, 

durante e depois do cisma histórico que iniciou o processo de 

desagregação do movimento comunista internacional e pelo qual 

o maoísmo adquiriu um perfil próprio". (p. 120) 

 Segundo Aarão, "a vitória da revolução chinesa foi 

recebida com surpresa e euforia pelos comunistas 
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brasileiros", num contexto em que os "comunistas encontravam-

se na clandestinidade, acuados pela política política, 

desfeito o sonho da legalidade e da participação ativa nas 

lutas institucionais. Desde janeiro de 1948 sucediam-se 

conclamações inflamadas à radicalização das lutas sociais e 

políticas. O processo de viragem à esquerda alcançaria o 

clímax com a formulação do Manifesto de Agosto, de 1950, a 

mais completa sistematização da orientação política do 

Partido Comunista no período." (p. 121) 

 Segundo Aarão, "menos de um ano depois da vitória da 

revolução chinesa, verificada em outubro de 1949, é possível 

detectar ressonâncias do acontecimento em propostas centrais 

do Manifesto de Agosto. A defesa da revolução agrária e anti-

imperialista colocava para o povo brasileiro, como bandeiras 

centrais, os eixos da luta recém-vitoriosa do povo chinês: a 

questão da terra e a questão nacional". (p. 121) 

 "Da mesma forma, a idéia de um bloco nacional-

revolucionário, firmemente hegemonizado pelos comunistas, 

figurados como dirigentes do proletariado, e a denúncia 

enérgica da 'burguesia conciliadora' pareciam extrair as 

consequências das vicissitudes que haviam marcado as tensas 

relações entre os comunistas chineses e o Guomindang. 

Inclusive porque o Bloco Revolucionário deveria ser 

construído na e pela luta prática contra os inimigos da nação 

e os latifundiários." (p. 121) 

 "Também observando o caminho trilhado pelos comunistas 

chineses, os brasileiros propunham a constituição de uma 

'ampla frente nacional', acima de quaisquer diferenças --

sociais, políticas, ideológicas e religiosas. Além disso, as 

propostas de criação imediata de uma Frente Democrática de 

Libertação Nacional e de um Exército Popular de Libertação 

Nacional, instrumentos na luta por um Governo Democrático e 
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Popular, faziam eco, em certa medida, à experiência 

revolucionária dos chineses". (p. 121) 

 Mesmo considerando "inegável" a influência chinesa --no 

Manifesto de Agosto e no IV Congresso do Partido Comunista do 

Brasil, realizado em novembro de 1954--, Aarão considera que 

ela "operava pela mediação dos comunistas soviéticos. Moscou 

seguia sendo considerada vanguarda e centro inquestionável da 

revolução mundial". (p. 122) 

 Além disso, sempre segundo Aarão, no IV Congresso, 

apesar das "ressonâncias maoístas (não explicitadas)", os 

comunistas brasileiros já estariam "em marcha batida para o 

abandono da perspectiva do enfrentamento aberto". Em apoio a 

esta tese, Aarão cita alguns dos Informes feitos durante o IV 

Congresso (entre eles o de Prestes), que revelariam 

"claramente as inclinações favoráveis à luta institucional e 

à participação nos processos eleitorais". (p. 122) 

 "Tratava-se (...) de uma evolução que remontava a 1952", 

quando o PC havia "revisto (e abandonado) a proposta de 

organizar 'sindicatos paralelos', voltando à participação na 

estrutura sindical corporativa legal." Segundo Aarão, "a 

Declaração de Março de 1958 ainda não estava escrita, mas já 

apontava no horizonte, ao menos como prática. Nesse novo 

quadro, o maoísmo tinha poucas chances de crescer como 

referência para os comunistas brasileiros." (p. 123) 

 Um segundo momento da influência maoísta no movimento 

comunista brasileiro --segundo Aarão-- se daria durante o 

cisma sino-soviético. "O debate aberto, no contexto da 

'desestalinização', prenunciaria divergências que explodiriam 

mais tarde. Os comunistas chineses já então apareciam com 

interpretações próprias, diversas da apresentada por [Nikita 

Kruschov] em seu famoso Informe 'secreto" sobre o papel de 

Stálin na construção do socialismo na URSS." (p. 123) 
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 "Embora divulgados em conta-gotas, e sem maior 

contextualização, os textos produzidos no período pelos 

comunistas chineses sobre o assunto provavelmente 

influenciariam a constituição de uma linha de resistência às 

propostas soviéticas de demolição de Stálin." (pp. 123-124) 

  Entretanto, Aarão destaca o caráter "ambíguo" e a 

"cautela" com que os comunistas chineses tratavam do tema, o 

que "não contribuia para o esclarecimento do debate" e 

"permitia a defesa da tese de que eventuais problemas no 

campo socialista seriam incapazes de abalar sua 'unanimidade 

granítica'." (p. 124) 

 Aarão lembra que "mesmo depois da definição da 

Declaração de Março de 1958 (...) e embora a nova linha 

política nada tivesse a ver com o que era considerado 

essencial para o maoísmo, os comunistas brasileiros manteriam 

uma aparência de unidade, defendendo, ao mesmo tempo, a 

aparente unidade do movimento comunista internacional". Nesse 

contexto, Luís Carlos Prestes, voltando de uma visita à China 

Popular, realizada em começos de 1960, "se permitiria efetuar 

aproximações entre a situação chinesa e a Declaração de Março 

de 1958." (p. 124) 

 Segundo Aarão, seria nos debates preparatórios ao V 

Congresso do Partido Comunista, em 1960, que as "amenidades e 

as ambiguidades mais extremas teriam fim".  (p. 125) 

 "As divergências viriam à tona em torno de questões 

centrais: o caráter da revolução, as alianças prioritárias de 

classe (burguesia ou campesinato), a questão da hegemonia, o 

papel da violência na revolução (luta armada versus transição 

pacífica), a forma pela qual os comunistas deveriam 

relacionar-se com as lutas institucionais, incluindo-se a 

espinhosa questão da legalização do Partido Comunista. Os 

princípios revisados por [N.Kruschov] voltariam à discussão, 
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entre outros e, principalmente, as questões da ditadura do 

proletariado e do internacionalismo proletário." (p. 125) 

 Nesse contexto, "as referências defendidas pelo maoísmo, 

apesar de suas ambiguidades, passavam a influenciar e a 

legitimar, cada vez mais, os dissidentes das concepções 

aprovadas em março de 1958 e confirmadas pelo V Congresso, 

realizado em agosto de 1960 depois de uma nova e intensa 

discussão pública." (p. 125) 

 Foi só em 1961, "tomando como pretexto os trâmites 

realizados com vistas à legalização do Partido Comunista, e a 

proposta de sua mudança de nome (o tradicional Partido 

Comunista do Brasil seria substituído por Partido Comunista 

Brasileiro), os dissidentes constituiriam organização 

própria, rachando o velho partido fundado em 1922 e 

reivindicando o nome que vinha de ser abandonado: nascia, ou 

renascia, então, o Partido Comunista do Brasil em oposição ao 

Partido Comunista Brasileiro." (p. 125) 

 Neste ponto, Aarão toma o cuidado de precisar o 

seguinte: "seria importante, porém, distinguir entre a 

influência, já registrada, que o maoísmo teve no debate, 

alimentando com argumentos de autoridade a controvérsia, e um 

suposto incondicionalismo dos militantes que fundaram o 

PCdoB, em relação ao comunismo chinês, o que lhes valeria 

serem injustamente acusados então pelos seus ex-companheiros 

de marionetes de Pequim. A acusação seria depois retomada 

pelo polícia política e por muitos estudiosos da esquerda 

brasileira, o que não a torna menos falsa." (p. 125) 

 Para Aarão, "só mais tarde, em 1963, é que os comunistas 

do novo PCdoB iriam romper publicamente com os comunistas 

soviéticos, passando a compor o recém-criado movimento 

marxista-leninista sob liderança maoísta." (p. 125-126). 
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 Poderíamos dizer, portanto, que é anacrônico imputar à 

cisão de 1962 a condição de desdobramento local do "cisma 

sino-soviético". Ademais, como veremos no próximo tópico, a 

influência maoísta sobre o PCdoB foi suplantada pela 

influência cubana, mais especificamente pela teoria 

"foquista". 

 

4.3.O debate sobre "o caminho pacífico" 

 

A disputa entre “via pacífica” e “luta armada” 

constituiu um aspecto importante da cisão de 1962, assim como 

da cisão de 1967/68. Como disse o já citado Apolônio 

Carvalho, “houve dois momentos, dois ciclos de ruptura do 

PCB: 61/62 e 64/67. As origens são as mesmas (...)". 

Parte expressiva do Comitê Central eleito pelo V 

Congresso saiu do PCB após o Golpe de 1964, atirando-se à 

luta armada. É o caso de Carlos Marighella e Joaquim Câmara 

Ferreira (Ação Libertadora Nacional); Jover Telles, Jacob 

Gorender, Mário Alves e Apolônio de Carvalho (Partido 

Comunista Brasileiro Revolucionário), entre outros. 

Por motivos opostos aos que foram expulsos, Armênio 

Guedes (in: O PCB no quadro atual da política brasileira, 

p.22) considera que tanto o V Congresso quanto o VI Congresso 

foram "momentos importantes de ruptura com uma concepção que 

dominou entre os comunistas no fim da década de 40 e em 

alguns anos da década de 50". 

É importante registrar que vários integrantes do núcleo 

responsável por formular a Declaração de Março de 1958 e que 

supostamente substituiria "os stalinistas" na direção do 

Partido, são expulsos do Partido antes do VI Congresso. 

Gorender diz que "pelos jornais da grande imprensa, 

tivemos conhecimento da realização do Congresso e da 
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resolução que expulsava" Marighella, Mário Alves, Manoel 

Jover Telles, Jacob Gorender, Joaquim Câmara Ferreira, Miguel 

Batista dos Santos e Apolonio Carvalho. A resolução foi 

oficialmente publicada no nº 35 da Voz Operária, de janeiro 

de 1968". (Combate nas Trevas, p. 101)  

 Uma série de motivos explica a adesão à luta armada, não 

apenas como orientação estratégica, mas também como forma 

imediata de luta. Entre estes motivos podemos citar: o 

ambiente internacional, em particular a influência da 

revolução cubana; a ditadura militar e sua ofensiva contra as 

lutas de massa e a própria legalidade burguesa; a base social 

das novas organizações, predominantemente estudantil. 

Outros motivos também ajudam a entender porque as 

diferentes organizações da guerrilha urbana não se reuniram 

em um único agrupamento ou partido: as diferentes 

interpretações acerca da luta armada; as diferentes 

concepções acerca da necessidade ou não de um partido 

político; as condições de clandestinidade e ditadura militar; 

a pressa em “partir para a ação”.  

Em qualquer caso, é evidente que o tema da violência 

revolucionária foi um dos elementos decisivos tanto na cisão 

de 1962, quanto na cisão de 1967/68, não havendo dúvida sobre 

a influência da experiência cubana sobre os grupos que rompem 

com o Partido Comunista na segunda metade dos anos 60. 

 O tema é enquadrado por Juan Carlos Portantiero, no seu 

balanço do "marxismo latino-americano" (in: História do 

Marxismo, volume II, 1989). 

 Emir Sader, num artigo intitulado "Cuba no Brasil: 

influências da revolução cubana na esquerda brasileira" 

(História do Marxismo no Brasil, volume I, O impacto das 

revoluções, Paz e Terra, 1991, São Paulo), discute como a 

imagem da revolução cubana "chegou ao Brasil, como foi 
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assimilada, que papel ela teve no desenvolvimento da esquerda 

brasileira" (p. 173) 

 "Correm dois processos paralelos e suas respectivas 

interações: o primeiro foi o da aquisição de sua própria 

identidade pela Revolução Cubana, que assumiu seu próprio 

timing. O outro foi o das transformações do processo político 

brasileiro e, com ele, da esquerda brasileira, sobre quem a 

leitura da Revolução Cubana operou de forma diferenciada, 

conforme as etapas e as forças envolvidas." (p. 173) 

 "Um primeiro período pode ser caracterizado como aquele 

que vai do triunfo revolucionário em Cuba até o golpe militar 

de 1964 no Brasil. Primou nesse período a solidariedade 

dentro da esquerda brasileira, com leituras diferenciadas 

conforme a organização política que interpretava o caráter ou 

o aspecto mais relevante da Revolução Cubana. Para o PCB 

tratava-se de mais um processo de ruptura com o capitalismo 

que seguiria, entre curvas e atalhos, o mesmo destino dos 

outros países --integrar-se ao 'campo socialista". (pp. 173-

174) 

 Para o PCB, as "heterodoxias" da revolução cubana e suas 

evidentes contradições com a "linha oficial" do movimento 

comunista para e na América Latina não merecem registro: "era 

como se o Brasil vivesse uma etapa histórica muito 

diferenciada da cubana". (p. 175) 

 "Os grupos dissidentes da linha do PCB, por sua vez, 

encontravam no triunfo cubano uma de suas grandes bandeiras 

de propaganda para propor soluções radicais para a crise 

brasileira. Alinhavam-se, entre elas, a via socialista como 

alternativa para um capitalismo em crise; a via armada como 

forma de acesso das maiorias ao poder; a ruptura com a 

dominação externa como forma de impulsionar um 

desenvolvimento econômico soberano; uma reforma agrária 
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radical como instrumento de resolução da crise da terra no 

país." (p. 176) 

 Entre os grupos dissidentes, Emir cita a Polop, a Ação 

Popular, as Ligas Camponesas e o Partido Comunista do Brasil, 

que "ao assumir a via chinesa como modelo de solução para o 

país, apenas somava o caminho cubano como reforço de soluções 

alternativas ao reformismo dos comunistas pró-Moscou." (p. 

176) 

 Emir Sader conclui que "de forma resumida, pode-se dizer 

que a influência da Revolução Cubana sobre o marxismo 

brasileiro foi veiculada basicamente em seus efeitos sobre a 

esquerda brasileira, tendo destacado, em cada etapa do 

desenvolvimento de Cuba como regime revolucionário e das 

forças de esquerda em nosso país, aspectos distintos do 

processo histórico daquela nação." (p. 180) 

 "Numa primeira etapa primou o caráter anti-imperialista 

e anticapitalista da via escolhida pelos cubanos para 

enfrentar seus principais problemas. Coincide, no Brasil, com 

o período político prévio ao golpe de 1964, com [a] hegemonia 

política do PCB e do nacionalismo na esquerda brasileira, 

onde apenas começavam a surgir alternativas mais radicais." 

(pp. 180-181) 

 Jacob Gorender, em "Receitas para a luta armada" 

(Combate nas trevas, pp. 89-92) considera que no início dos 

anos 60, "o foquismo era a teoria oficial da Revolução 

Cubana": "a descoberta atribuída a Fidel Castro sobre a 

revolução que começa com um pequeno foco de guerrilheiros 

numa região camponesa, de preferência montanhosa". (p.88) 

 Segundo Gorender, "o ponto de partida da teoria do foco 

consistia na afirmação da existência de condições objetivas 

amadurecidas para o triunfo revolucionário em todos os países 

latino-americanos. Guevara dizia que a revolução latino-
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americana seria continental, impondo-se por cima de 

diferenças nacionais secundárias, e diretamente socialista." 

(p. 88) Mais ainda: "se já existiam as condições objetivas, 

também eram necessárias as condições subjetivas (...) a 

vontade de fazer a revolução por parte das forças sociais por 

ela beneficiadas. Aqui entrava a grande descoberta: as 

condições subjetivas podiam ser criadas ou rapidamente 

completadas pela ação de um foco guerrilheiro. Este 

funcionava como o pequeno motor acionador do grande motor --

as massas." (p. 88) 

 Ainda segundo a síntese que Gorender faz do Che Guevara 

de A guerra de guerrilhas, "o foco se iniciava com um punhado 

de homens e se punha a atuar entre os camponeses de uma 

região cujas condições naturais favorecessem a defesa contra 

ataques do exército (...) Numa segunda etapa, colunas 

guerrilheiras se deslocavam da região inicial, levavam a luta 

armada a outras regiões e confluíam afinal para o exército 

rebelde capaz de infligir ao inimigo a derrota definitiva." 

A influência cubana sobre o PCdoB pode ser intuída pelo 

fato de, entre os primeiros livros publicados pelo novo 

Partido, após a cisão de 1962, estar Fidel Castro. De Moncada 

à ONU (Rio de Janeiro, Edições Futuro, sem data); além da já 

citada edição de Guerra de guerrilhas, de Che Guevara --o 

primeiro traduzido por Pedro Pomar, o segundo por Maurício 

Grabois. 

Entretanto, a leitura dos documentos oficiais do PCdoB 

registra uma crítica direta ao foquismo e ao "fidelismo", por 

exemplo em "O Partido Comunista do Brasil na luta contra a 

ditadura militar", aprovado pelo Comitê Central em novembro 

de 1967 (In: Guerra Popular: caminho da luta armada no 

Brasil, Lisboa, Edições Maria da Fonte, 1974, p. 38). Mas no 

balanço da guerrilha do Araguaia, realizado em meados dos 
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anos 70, início dos anos 80, setores do Partido argumentariam 

que ela se tratou de uma experiência foquista. 

A exposição mais completa desta opinião está em Wladimir 

Pomar (Araguaia, o partido e a guerrilha, pp. 10-63): "O 

caminho realmente tentado, tanto pelas organizações 

declaradamente fidelistas, quando pelo PCdoB (que em tese era 

antifoquista), foi o da organização de grupos armados 

independentes do movimento de massas, independentes do nível 

de consciência, de luta e de organização alcançado pelas 

massas em cada região e no país inteiro" (p. 25). 

Opinião oposta é sustentada por Romualdo Pessoa Campos 

Filho (A guerrilha do Araguaia, a esquerda em armas), para 

quem a guerrilha "não constituiu um foco revolucionário": "o 

PCdoB se encontrava muito influenciado pelas idéias de Mao 

Tsé Tung sobre a guerra popular", tendo prevalecido "a linha 

chinesa na preparação da Guerrilha do Araguaia". (p. 191) 

A análise da guerrilha do Araguaia não constitui o 

objeto desta dissertação. Entretanto, é interessante observar 

como o PCdoB mantém --até hoje-- em relação a guerrilha o 

mesmo comportamento ambíguo que o Partido Comunista manteve, 

nos anos 50, frente à "insurreição de 1935". Este 

comportamento ambíguo traduz-se, tanto num caso como noutro, 

em converter o que era uma ação ofensiva, destinada a 

derrubar o governo, em uma ação defensiva. 

Nessa re-leitura, o levante armado de 1935 teria como 

objetivo "deter o avanço fascista" (ver entrevista já citada 

de Prestes); e a guerrilha do Araguaia teria sido um episódio 

de "resistência armada", uma "gloriosa jornada pela liberdade 

dos brasileiros" (conforme depoimento de João Amazonas, 

presidente do PCdoB, à Comissão de Direitos Humanos da Câmara 

Federal, realizado no dia 16 de maio de 1996, in: Guerrilha 
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do Araguaia, pp. 9-11; bem como suas declarações no livro de 

Romualdo Pessoa Campos Filho). 

Vistos retrospectivamente, ambos os episódios 

consistiram exatamente nisso: em ações de "resistência". Mas 

seria anacronismo atribuir esta percepção aos insurgentes ou 

aos guerrilheiros, mais ou menos como faz Fernando Gabeira em 

relação a si mesmo em O que é isso, companheiro (Rio de 

Janeiro, Codecri, 1980). Anacrônico e --se desacompanhado de 

uma crítica direta à versão brasileira da estratégia foquista 

e/ou da guerra popular-- intelectualmente desonesto. Afinal, 

quem poderia ser contra o direito de resistir à tirania? Mas 

não era apenas disso que se tratava, em nenhum dos casos. 

Em resumo, podemos reafirmar --utilizando-se da 

definição sintética de Wladimir Pomar-- que a questão da 

violência revolucionária transformou-se no denominador comum 

da resistência à política majoritária no Partido Comunista, 

nas diversas cisões ocorridas durante os anos 60. 

Em todos os casos --inclusive no do PCdoB-- há uma 

hegemonia das concepções foquistas.  

Mas quando estudamos os debates do V Congresso, pode-se 

verificar que o centro da crítica dos futuros dissidentes não 

é exatamente “a via pacífica”, mas sim à subordinação 

estratégica e tática do PCB à burguesia brasileira, em 

particular ao governo Juscelino Kubitschek. 

Ao contrário, os futuros dissidentes são bastante 

cautelosos ao abordar a questão da "transição pacífica". Nos 

parece que foi a incapacidade de ir até as últimas 

consequências, na crítica aos fundamentos estratégicos da 

estratégia hegemônico no movimento comunista, que transformou 

a violência revolucionária no mínimo denominador comum de que 

fala Wladimir Pomar. 
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4.4.Os caminhos da "revolução brasileira" 

 

A crítica à “via pacífica”, feita pela cisão de 1962, 

não entusiasmou aqueles que a fariam, às vezes com ainda 

maior ênfase, alguns anos depois. Como diz Wladimir Pomar, "o 

PCdoB não se transformou na organização catalisadora do 

descontentamento de ponderáveis correntes que antes estavam 

sob a influência do partido revisionista e que agora haviam 

despertado para a necessidade da luta armada". 

Gorender é de opinião que o imperativo da luta armada, 

transformado em axioma, não unificou a esquerda porque "à 

questão da luta armada se acrescentavam outras, concernentes 

aos antecedentes partidários e doutrinários, a influências 

teóricas de origem nacional e internacional, pressões de 

países socialistas, limitações regionais etc." 

Seria o cruzamento "destas e outras variáveis" que 

explicaria a "proliferação de tantas siglas na esquerda 

daqueles anos. O número de siglas não tem relevância, quando 

o apoio de massas funciona como seletor. Nas fases de ascenso 

político, prevalece a tendência aglutinante, importando menos 

para a ação prática que pequenos grupos sobrevivam à margem 

das grandes organizações ou gravitem em torno delas. Já nas 

fases descendentes, após o impacto de derrotas e no ambiente 

de refluxo do movimento de massas, em condições de 

clandestinidade cada vez mais densa, quando o intercâmbio 

flui através de precários canais, prevalece a tendência à 

fragmentação, às cisões repetidas. São as fases de rachas, de 

divisões e subdivisões, às vezes motivadas por questões 

secundárias ou pelas rivalidades personalistas". (p. 87) 

Fazer a crítica completa desta "sociologia das cisões" 

nos levaria além dos objetivos desta dissertação. Mas é 

evidente que a contestação à hegemonia do Partido Comunista 
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sobre a esquerda brasileira começou num período de ascenso do 

movimento de massas, no início dos anos 60. Portanto, parece 

haver uma relação direta entre a radicalização de massas e a 

contestação da linha majoritária no Partido Comunista. 

Essa contestação aumentou após o golpe de 1964, em parte 

porque este colocou em questão, de maneira pública, a linha 

dos comunistas brasileiros. Mas antes disso esta linha já 

vinha sendo questionada. De fora do Partido, por organizações 

como a Ação Popular, as Ligas Camponesas e a Política 

Operária, entre outras. De dentro do Partido, 

fundamentalmente pelos que fariam a cisão de 1962. 

Porque nenhuma dessas organizações conseguiu se 

constituir em novo centro hegemônico da esquerda brasileira? 

Isto tem relação, a nosso ver, com vários fatores, entre eles 

a transformação que estava em curso na classe trabalhadora 

neste período e que se aprofundaria no périodo da Ditadura 

Militar, dando origem a uma "nova" classe operária, que 

emergiria politicamente no final dos anos 70 e se 

constituiria, nos anos 80, em centro hegemônico real da 

esquerda brasileira.41 

Mas há que se considerar, também, a incapacidade, por 

parte da esquerda que se pretendia alternativa ao comunismo 

brasileiro, de elaborar uma análise da realidade e de 

formular uma estratégia adequada para o momento histórico, 

que fossem de fato alternativas ao que pensava o Partido 

Comunista.  

Esta incapacidade e inadequação --amplamente citadas, na 

literatura consultada, embora geralmente a partir de pontos 

de vista opostos-- transparecem em três níveis: na adesão da 

                                                           
41

 De forma similar, a disputa atualmente em curso, entre as várias correntes de 
esquerda, tem como pano de fundo as mudanças ocorridas na classe trabalhadora 
ao longo dos anos 90. 
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maior parte da esquerda à chamada teoria das etapas; no que 

chamaremos de "teoria dos entraves" ou "obstáculos" e, 

finalmente, na discussão sobre quem seria a "classe 

revolucionária". 

 

A teoria das "etapas" é desenvolvida de maneira mais 

completa no VI Congresso da Internacional Comunista, 

realizado em julho de 1928. Reproduzimos a seguir um resumo 

do oitavo ítem do programa aprovado naquele Congresso, 

conforme síntese elaborada por Antonio Mazzeo (Sinfonia 

inacabada, 1999, pp.46-47): 

"A revolução mundial do proletariado é resultado de 

processos de naturezas diversas, que se efetuam em períodos 

distintos: revoluções proletárias, propriamente ditas; 

revoluções de tipo democrático-burguês que se transformam em 

revoluções proletárias; guerras nacionais de libertação; 

revoluções coloniais", caracterizados em três tipos 

fundamentais:  

a)países de capitalismo de tipo superior, como os 

Estados Unidos da América, Alemanha, Inglaterra etc., com 

potentes forças produtivas, com uma estrutura produtiva 

altamente centralizada, com um regime político democrático-

burguês estabelecido. Nesses países a passagem à ditadura do 

proletariado é direta, podendo-se proceder à imediata 

expropriação da grande indústria e estruturação do Estado em 

moldes soviéticos e, ainda, à coletivização da terra; 

b)países de nível médio de desenvolvimento do 

capitalismo, como Espanha, Portugal, Polônia, Hungria, países 

balcânicos etc., onde permanecem importantes vestígios de 

relações semifeudais na economia agrária, com o mínimo de 

elementos materiais necessários para a construção do 

socialismo, e onde o processo de transformação democrática 
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ficou incompleto. Em alguns desses países é possível a 

transformação, mais ou menos rápida, da revolução 

democrático-burguesa em revolução socialista. Em outros, pode 

ser desencadeada uma revolução proletária com grande 

contingente de objetivos de caráter democrático-burguês. Em 

todos estes países a ditadura do proletariado está 

subordinada à forma que irá tomar a revolução democrático-

burguesa, na qual o proletariado deverá disputar a hegemonia 

na condução do processo; 

c)países coloniais e semi-coloniais, como China e Índia 

e os países dependentes, como Argentina e Brasil, onde estão 

presentes germens de indústrias ou existe desenvolvimento 

industrial considerável, mas insuficiente para a edificação 

independente do socialismo. Nesses países predominam relações 

de modo de produção asiático ou relações feudal-medievais, na 

economia e na superestrutura política, nas quais a 

concentração dos meios produtivos encontra-se em mãos de 

grupos imperialistas: as empresas industriais, o comércio, os 

bancos mais importantes, os meios de transportes, o 

latifúndio etc. Nesses países a luta fundamental é contra o 

feudalismo e contra as formas pré-capitalistas de produção, 

em que constituem objetivos consequentes a luta pelo 

desenvolvimento agrário, a luta anti-imperialista e a luta 

pela independência nacional. Sendo assim, a luta pelo 

socialismo somente será viável mediante uma série de etapas 

preparatórias e como resultado de um grande período de 

transformação da revolução democrático-burguesa em revolução 

socialista". 

 

Segundo Gorender, a linha política aprovada no V 

Congresso do Partido Comunista, em 1960, "partiu da mesma 

premissa do Programa do Quarto Congresso: a concepção da 
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revolução brasileira em duas etapas (...) a primeira etapa 

seria a da revolução nacional e democrática, de conteúdo 

anti-imperialista e antifeudal. Após a vitória dela é que se 

passaria à segunda etapa --a da revolução socialista. A 

identidade de premissas entre as duas linhas conduzia à 

identidade do ponto de vista estratégico. Propunha-se a mesma 

composição de forças sociais para a realização das tarefas 

revolucionárias da primeira etapa: o proletariado, os 

camponeses, a pequena burguesia e a burguesia nacional. Como 

antes, falava-se no requisito da hegemonia do proletariado. 

Veremos que esse requisito é ilusório, quando se trata de 

hegemonizar a burguesia nacional de um país como o Brasil." 

(Combate nas trevas, p. 33) 

Como se depreende desta leitura, a teoria das etapas 

pode levar tanto à aceitação da hegemonia burguesa sobre o 

processo revolucionário, quanto à busca de uma hegemonia do 

proletariado frente à uma burguesia "incapaz de realizar a 

revolução democrático-burguesa". Da mesma forma, a teoria das 

etapas é compatível tanto com a tese da transição pacífica, 

quanto com a da inevitabilidade da violência revolucionária. 

É também por isto, aliás, que tantos defensores da 

Declaração de Março passarão --sem nenhuma autocrítica sobre 

os fundamentos da estratégia "etapista"-- à luta armada, 

poucos anos depois. Nalguns casos, haverá até mesmo uma 

exaltação das tarefas de "libertação nacional".42 

Mutatis mutandis, entre os que criticavam o etapismo, 

havia quem defendesse um conceito "processual" de revolução. 

É o caso de Caio Prado Jr. (A revolução brasileira, 7a 

edição, São Paulo, Brasiliense, 1987, p. 19), para quem é no 

socialismo que irá "afinal desembocar" a revolução 
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 É o caso, particularmente, de Carlos Marighella e da ALN. 
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brasileira. A esse respeito, vale dizer que A revolução 

brasileira foi em parte antecipada pelos artigos --publicados 

por Novos Rumos-- que Caio Prado Jr. escreveu para os debates 

do V Congresso. 

Segundo Galdino, "no processo preparatório do Congresso 

foram difundidas a todo o partido as posições oficiais da 

direção pecebista, na forma de 'Teses para o debate', que 

desenvolviam e ampliavam a argumentação dos pontos 

essenciais" da Declaração de Março. "Abriu-se, então, um 

processo de debate oficial, que durou cerca de cinco meses, 

até então inédito na história do PCB, onde os militantes e 

intelectuais do partido puderam expressar abertamente suas 

opiniões sobre a linha política do partido na 'Tribuna de 

Debates' do semanário Novos Rumos." (p. 31). 

 "Nesse contexto, os ex-dirigentes conseguiram articular 

uma ofensiva contra as posições oficiais das 'Teses', através 

de uma bateria de artigos, cujos principais autores foram 

João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomar, Carlos Danielli 

e Calil Chade." Ao todo, eles publicaram 31 artigos na 

"Tribuna de Debates" do V Congresso. 

Galdino considera que, na análise do desenvolvimento 

capitalista no Brasil, "os 'oposicionistas' tocavam em 

diversos pontos fracos da análise pecebista em suas críticas 

e esboçaram uma opinião mais adequada à realidade (...) 

Contudo, por resultarem mais de uma posição dogmática, do que 

de uma reflexão crítica ao quadro doutrinário do PCB, tais 

idéias não serão desenvolvidas de maneira consequente, 

permanecendo como posições circunstanciais."  

Wladimir Pomar, por sua vez, considera que existiam, 

entre os futuros dissidentes, duas posições ou tendências 

distintas, expressas respectivamente nos artigos de Maurício 

Grabois e Pedro Pomar. (Wladimir Pomar: "Elementos para o 
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estudo e debate da história do Partido", texto mimeografado, 

s/d), uma das quais sinalizava para a superação dos 

fundamentos estratégicos do comunismo brasileiro. Mas na 

constituição do PCdoB, terminaria prevalecendo a posição 

"continuísta". 

 Segundo Galdino, "os 'oposicionistas' são derrotados no 

V Congresso. E, aparentemente, se submetem ao resultado. A 

resolução política resultante do congresso apresentará 

fórmulas mais à esquerda que as 'Teses', demonstrando que as 

críticas das vozes dissidentes tiveram certo eco dentro do 

PCB. Este fato está certamente relacionado à própria 

ideologia nacional-democratista vigente no partido, que ainda 

não superara definitivamente suas ambiguidades e contradições 

(...) A linha política sistematizada na Declaração de Março 

já estava em gestação, nos anos de 1955 a meados de 1957, 

quando Amazonas, Grabois e Arruda Câmara compunham, ainda, o 

núcleo do grupo dirigente do PCB. Esses dirigentes, e outros, 

compartilharam do início da crítica e reformulação da 

política calcada no Programa de 1954. Não é, pois, fortuito 

que se vejam obrigados a reconhecer formalmente os impasses 

decorrentes do hiato existente entre o esquema estratégico 

sistematizado no Programa do IV Congresso e os espaços e 

possibilidades de ação política e de alianças junto às 

lideranças do chamado movimento nacionalista."(p. 43) 

 "Nos debates do V Congresso, os 'oposicionistas' 

defendem uma posição intermediária ou a meio caminho, entre 

as formulações de 1954, que expressaram tentativas 

espontaneístas de combate à ordem política e social vigente e 

a nova linha expressa da Declaração de Março, sustentando 

simultaneamente as premissas ideológicas que permitiram a 

legitimação de uma postura pragmática, de integração política 

ao populismo. Figuravam nas formulações dos 'oposicionistas' 
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a crença de um papel positivo da burguesia nacional frente às 

tarefas da revolução nacional e democrática, a valorização da 

luta por reformas democráticas e a preservação da ordem 

constitucional democrático-burguesa inaugurada em 1946 --e a 

tradicional tese da necessidade da violência revolucionária 

para a conquista de transformações na sociedade brasileira, 

da ruptura com a institucionalidade ou legalidade na qual 

expõe a pretensão de atuar e ocupar espaços". 

 "Dito de outra forma, os 'oposicionistas' mantinham 

ideologicamente em uma posição onde estavam presentes, de 

forma mais explícita e marcada, os elementos ideológicos 

contraditórios do nacional-democratismo. 

"A visão espontaneísta sobre a iminência da revolução, 

ainda presente na visão dos 'oposicionistas', não se expunha 

no debate, portanto não sendo objeto de uma reflexão que 

superasse a mera admissão de que existira no passado. Desse 

modo, tal concepção voluntarista, poderá explicitar-se após a 

fundação do PCdoB, aguçando as incoerências de sua ideologia 

política --baseado no nacional-democratismo--, 

particularmente após o golpe militar, quando a proposta de 

luta armada se tornará ponto central para a maior parte das 

organizações de esquerda." 

Quando estudamos os debates travados no PCB, em torno da 

Declaração de Março de 1958, bem como os debates do V 

Congresso, podemos verificar que o centro da crítica dos 

futuros dissidentes não é “a via pacífica”, mas sim a 

subordinação estratégica e tática do PCB à burguesia 

brasileira, em particular ao governo Juscelino Kubitschek. 

Maurício Grabois ("Duas concepções, duas orientações 

políticas", in: "Tribuna de Debates" do V Congresso do PCB, 

Novos Rumos, abril de 1960) diz que a Declaração de Março 

"considera que as forças revolucionárias chegarão ao poder 
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através da acumulação de reformas profundas e consequentes na 

estrutura econômica e nas instituições políticas. Mas como 

acumular tais reformas no atual regime e com o poder nas mãos 

das forças reacionárias?” 

Mas ao mesmo tempo, Grabois dirá que “embora, na 

presente situação do mundo, se deva ter em conta a 

viabilidade do caminho pacífico, não se pode, nas condições 

brasileiras, torná-lo absoluto”. 

Enquanto mantém uma atitude aparentemente aberta no que 

diz respeito ao tema da violência revolucionária, Grabois é 

taxativo em afirmar que “toda orientação estratégica e a 

linha tática expostas na Declaração têm em vista quase que 

exclusivamente os interesses da burguesia, conduzem ao 

fortalecimento de suas posições políticas, em prejuízo das 

demais forças revolucionárias. Superestima a magnitude e a 

profundidade da contradição entre a burguesia e o 

imperialismo, como se a burguesia não pudesse chegar a 

acordos com os imperialistas”. 

 Pedro Pomar (“Análise marxista ou apologia do 

capitalismo?”, publicado na "Tribuna de Debates" do V 

Congresso do PCB, jornal Novos Rumos de 6 a 12 de maio de 

1960) diz que a Declaração de Março de 1958 é, “de um modo 

geral, falsa, nacional-reformista". Sobre o tema da 

"coexistência pacífica", evita chocar-se com a tese em si, 

preferindo criticar o fato dela estar sendo "compreendida, 

pela direção, como amainamento da luta contra o 

imperialismo". 

Mas, como Maurício Grabois, Pedro Pomar é taxativo em 

dizer que "diante do desenvolvimento capitalista no país, a 

Declaração (...) caiu no objetivismo, na exaltação ao 

capitalismo (...) O desenvolvimento capitalista é um fenômeno 

objetivo (...) que nas condições brasileiras é progressista. 
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Mas à classe operária e ao Partido incumbe encarar o 

desenvolvimento capitalista de acordo com seus interesses e 

suas tarefas revolucionárias e não prosternar-se diante dele 

(...) Ao constatar o caráter progressista do capitalismo no 

Brasil, embora na presente etapa a revolução não tenha 

objetivos socialistas, é profundamente errôneo apresentar ao 

nosso povo a perspectiva de um desenvolvimento capitalista”. 

Podemos dizer, portanto, que "o mínimo denominador 

comum" dos futuros dissidentes, na altura do V Congresso, não 

é (ainda) a questão da violência revolucionária, mas sim o 

tema da subordinação à burguesia. Embora não tenha chegado ao 

ponto de constituir uma estratégia alternativa, havia 

elementos que apontavam nesse sentido.  

 

 Na base da estratégia “etapista” está a idéia de que o 

socialismo (ou processo de transição ao comunismo) pressupõe 

que a sociedade capitalista tenha chegado a um certo estágio 

de desenvolvimento, estágio este que colocaria as “forças 

produtivas em contradição com as relações de produção 

capitalistas”. Na maioria dos países do mundo, o estágio 

seria outro, dadas as condições de atraso econômico (muitas 

vezes também provocadas pela dominação e exploração 

imperialistas).  

Nesses países, a “primeira etapa” da revolução 

consistiria em um conjunto de transformações de natureza 

nacional, democrática e popular, que aceleraria o 

desenvolvimento capitalista, ao mesmo tempo em que 

fortaleceria os setores populares, em particular a classe 

operária (que, em muitos casos, seria criada a partir 

daquelas transformações). 

Desta forma, se abriria o caminho para o desenvolvimento 

capitalista, que produziria contradições agudas que 
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colocariam na ordem do dia, como tarefa imediata, a segunda 

etapa: a revolução socialista. 

 A etapa democrático-burguesa tinha como objetivo superar 

os obstáculos ao pleno desenvolvimento das forças produtivas 

capitalistas. É exatamente neste ponto que o "etapismo" entra 

em contato, sofre a influência e também influencia um 

conjunto de explicações sobre a sociedade brasileira, 

formuladas em grande parte nos anos 50 e 60, que tinham em 

comum a idéia de que o desenvolvimento brasileiro estaria 

"obstaculizado", o que resultaria numa situação de 

"estagnação" econômica. 

 A mais conhecida e persistente dessas explicações foi a 

formulada por Celso Furtado, até hoje influente em setores da 

esquerda brasileira.43 

Gorender diz que "tese da estagnação econômica 

duradoura", elaborada por Celso Furtado, foi uma "coqueluche 

da esquerda" nos anos 6044. Para tomar contato com outras 

daquelas "explicações", é fundamental a leitura de Caio 

Navarro de Toledo (ISEB, fábrica de ideologias, 1997, 2a 

edição).  

 A idéia de que o capitalismo brasileiro tinha sua 

expansão obstaculizada pelo latifúndio, pela dependência e 

pelo mercado interno restrito comportava duas conclusões. Na 

primeira delas, a sociedade brasileira estaria posta diante 

de uma disjuntiva entre "desenvolvimento" e imperialismo. Na 

outra, a disjuntiva era entre capitalismo e socialismo. Mas 
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 Ver, por exemplo, César Benjamin: A opção brasileira. Rio de Janeiro, 
Contraponto, 1998. 
44

 Na Classe Operária (ver capítulo 3) Pedro Pomar critica duramente estas idéias, 
no artigo "As teorias do 'rompimento cataclísmico' do Sr. Celso Furtado". Paulo 
Schilling também ataca duramente Celso Furtado no livro Como se coloca a direita 
no poder, p. 119. 
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ambas consideravam impossível, sem reformas estruturais ou 

sem revolução, que o capitalismo pudesse se desenvolver.  

 Naquele quadro de "estagnação", a violência 

revolucionária ganhava uma "legitimidade estrutural", já que 

só a intervenção direta e imediata daquela "parteira" seria 

capaz de trazer à luz a nova sociedade, mesmo que essa nova 

sociedade fosse capitalista. 

 Nesta visualização dos "entraves", como indica Daniel 

Aarão Reis Jr., havia um "notável campo de acordos" entre 

PCdoB, PCB e Polop. O mesmo diz Marcelo Ridenti, para quem, 

pelos mesmos motivos, "não havia tanta distância entre os 

dois modelos de revolução" ("Divergências e convergências dos 

projetos revolucionários, o caráter da revolução brasileira", 

in: Marcelo Ridenti, O fantasma da revolução brasileira, 

1993, pp.30-37). 

Uma crítica mais abrangente destas teorias 

"estagnacionistas" encontra-se em Guido Mantega (A economia 

política brasileira, 1984), Maria Rita Loureiro (50 anos de 

ciência econômica no Brasil, 1997) e Ricardo Bielschowsky 

(Pensamento econômico Brasileiro, 1988). Raimundo Santos, em 

"Alberto Passos Guimarães num velho debate" (in: O pecebismo 

inconcluso, pp 89-97), aborda um aspecto fundamental desta 

polêmica: a questão agrária. 

Entretanto, como sabemos, o capitalismo desenvolveu-se 

durante a ditadura militar, metabolizando o  latifúndio, a 

dependência e o mercado interno restrito, que não foram 

"entraves", mas partes integrantes do "desenvolvimento 

capitalista realmente existente" em nosso país. 

Em contraposição a este capitalismo real, o etapismo e o 

"estagnacionismo", mesmo em sua visão pró-socialista, 

teorizavam sobre um capitalismo idealizado, tomando como 
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referência implícita ou explícita o que se passara em alguns 

países capitalistas centrais.  

Embora tentassem dar conta de um problema real --como 

lutar pelo socialismo em países de capitalismo pouco 

desenvolvido-- o etapismo, o estagnacionismo e outras 

variantes da "teoria dos obstáculos" ou entraves 

constituiram, num certo sentido, a "ala jacobina" das teorias 

desenvolvimentistas e nacionalistas burguesas45, que 

encontravam sua versão "girondina" nas posições do Partido 

Comunista Brasileiro.46.  

 

Ao mesmo tempo que compartilhavam do etapismo e do que 

chamamos aqui de "teoria dos entraves" ou obstáculos, as 

organizações envolvidas na luta armada também enfrentavam um 

problema comum: a relativa inação da classe operária.  

Após o golpe de 1964, aquelas organizações, 

majoritariamente formadas na tradição marxista, para quem a 

classe operária é "o coveiro do capitalismo", trataram o 

problema de duas maneiras diferentes e, de certa forma, 

complementares: estimulando a "proletarização" de quadros e 

elaborando novas teorias sobre o "sujeito revolucionário" --

seja o papel revolucionário do lumpesinato, seja o 

campesinato como força principal do processo revolucionário 

brasileiro. 

A diretiva de "integração na produção" e a defesa do 

"papel revolucionário das massas marginalizadas" são 

                                                           
45

 Para uma análise da sobrevivência dessas concepções na esquerda brasileira, nos 
anos 90, ver Valter Pomar: "A opção brasileira", in: América Latina, história, crise e 
movimento, São Paulo, Xamã Editora, 1999. 

46
 Curiosamente, A revolução brasileira, de Caio Prado Jr., publicada em 

1966, foi bem recebida por parte dos futuros guerrilheiros, apesar de sua crítica ao 
"etapismo" do PCB ser acompanhada da defesa de uma concepção "processual" de 
revolução.  
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descritas por Jacob Gorender (Combate nas trevas, p. 125 e p. 

151, respectivamente).  

Quanto ao papel do campesinato na revolução, há duas 

variantes a considerar: a defesa do campo como o "espaço" 

privilegiado, em detrimento do modelo soviético da 

insurreição urbana; e a defesa direta do campesinato como 

principal destacamento do processo revolucionário. 

Estas duas concepções --a do campo como "terreno 

favorável" e do campo como "massas camponesas e não terreno" 

(Wladimir Pomar, p. 24)-- vão estar presentes na ação do 

Partido Comunista do Brasil.47 

 

A partir dessa breve explanação sobre como os comunistas 

viam os "caminhos da revolução brasileira", podemos concluir 

que essa questão teve importância nos debates do V Congresso 

e na cisão de 1962, importância maior do que lhe atribui a 

maior parte da bibliografia consultada. 

Mas enquanto nos debates do V Congresso se ensaiara uma 

crítica mais ampla à estratégia hegemônica no Partido 

Comunista, na cisão de 1962 o foco principal da crítica dos 

dissidentes se tornara mais restrito: a questão da violência 

revolucionária versus a "via pacífica". 

A questão da violência revolucionária, de suas formas e 

de sua oportunidade, é um aspecto --importante, mas apenas um 

aspecto-- do debate estratégico, relativo a "via da tomada do 

poder". O fato deste debate ter se tornado central revela que 

--para os protagonistas das várias cisões ocorridas nos anos 

                                                           
47

 Num país que vivia então um processo de acelerada urbanização e 
industrialização capitalistas, a defesa de uma revolução por etapas e a 
transformação do campo em cenário geográfico e/ou social da revolução torna 
pertinente perguntar: o comunismo do Brasil --entre outras organizações da "luta 
armada"-- representava, de fato, qual setor social? 
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60-- existia uma conjuntura favorável à deflagração da luta 

armada.  

Portanto, a posição adotada pelo PCdoB na questão da 

violência revolucionária só é compreensível no contexto de 

sua visão "estagnacionista" da realidade brasileira.  
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5.Conclusões 

 

Entre 1958 e 1962, as "duas almas" do comunismo --uma 

moderada e outra radical, mas ambas "etapistas"--, que até 

então vinham se alternando no comando do Partido, 

confrontaram-se abertamente e cindiram a organização. 

A bibliografia consultada na elaboração desta 

dissertação, em sua maior parte, explica a cisão de 1962 como 

uma combinação de três variáveis fundamentais: o conflito 

entre "stalinistas" e "anti-stalinistas" no interior do 

Partido Comunista; o conflito entre as linhas “soviética” e 

“chinesa”; e o conflito entre a “via pacífica” e a luta 

armada. 

Como buscamos demonstrar ao longo desta dissertação, é 

excessivamente simplificador dizer que a cisão de 1962 

separou "stalinistas" e "anti-estalinistas". É verdade que, 

pouco tempo depois da cisão, o PCdoB assumiria a defesa da 

obra de Stálin. É verdade, também, que o PCB adotaria frente 

ao tema a mesma postura circunspecta e obsequiosamente 

silenciosa do PCUS, depois que Leonid Brejnev assumiu a 

secretaria-geral daquele partido. 

Mas PCB e PCdoB continuariam compartilhando um legado 

teórico, uma visão estratégica, um modelo de construção do 

socialismo e uma concepção partidária ancoradas no fenômeno 

histórico conhecido como "estalinismo". 

Além de simplificador, é anacrônico imputar à cisão de 

1962 a condição de desdobramento local do "cisma sino-

soviético". A influência maoísta sobre o comunismo 

brasileiro, em particular sobre os que formariam o PCdoB, foi 

sem dúvida relevante. Mas na época da cisão e mesmo 

posteriormente, a influência cubana, especificamente 

"foquista", seria muito mais forte. Além disso, os 



 271

dissidentes tentariam, por algum tempo após a cisão, manter 

boas relações com o Partido Comunista da União Soviética. 

Portanto, o alinhamento entre os comunistas do Brasil e 

o PCCh é posterior à cisão e parece ser mais complexo do que 

é descrito na maior parte da bibliografia. 

Por sua vez, considerar a cisão de 1962 como resultado 

do conflito entre os adeptos da "via pacífica" e os da 

"violência revolucionária" é observar apenas um dos aspectos 

da realidade.  

Durante os debates do V Congresso, os futuros 

dissidentes foram bastante cautelosos ao abordar a questão da 

"transição pacífica". O centro de sua crítica foi a 

subordinação estratégica e tática do PCB à burguesia 

brasileira, em particular ao governo Juscelino Kubitschek.  

O "mínimo denominador comum" dos futuros dissidentes, na 

altura do V Congresso, não é a questão da violência 

revolucionária e sim o tema da subordinação à burguesia. 

Embora não tenha chegado ao ponto de constituir uma 

estratégia alternativa, havia elementos que apontavam nesse 

sentido. 

Mas estes elementos não foram desenvolvidos, a crítica à 

estratégia hegemônica no movimento comunista não foi até as 

últimas consequências e --na altura da Conferência de 1962-- 

já se pode dizer que o "mínimo denominador comum" dos 

dissidentes tornara-se a questão da violência revolucionária. 

A postura dos fundadores do PCdoB frente à questão da 

violência revolucionária --simultaneamente um princípio 

estratégico e uma diretiva tática imediata-- só ganha sentido 

se a considerarmos como parte da visão que os comunistas do 

Brasil tinham acerca da realidade brasileira, visão que se 

consubstanciava no seu programa e na sua estratégia. 
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Tal postura está ligada, assim, ao "atalho teórico" 

adotado pelos dissidentes, em sua crítica à Declaração de 

Março e às resoluções do V Congresso. 

Já nos referimos às influências recíprocas entre o 

"etapismo" e as teorias segundo as quais o capitalismo 

brasileiro teria sua expansão "obstaculizada", "entravada", 

pelo latifúndio, pela dependência e pelo mercado interno 

restrito. 

Tal teoria comportava duas conclusões. Na primeira 

delas, a disjuntiva era entre "desenvolvimento" e 

imperialismo. Na outra, a disjuntiva era entre capitalismo e 

socialismo. Mas ambas consideravam impossível, sem reformas 

estruturais ou sem revolução, que o capitalismo brasileiro 

pudesse se desenvolver. 

 Estas teorias conferiam "legitimidade estrutural" e 

"urgência conjuntural" à violência revolucionária, já que num 

quadro de estagnação só a intervenção direta e imediata 

daquela "parteira" seria capaz de trazer à luz a nova 

sociedade, fosse ela socialista ou ainda capitalista. 

 É em grande medida por isto que a questão da "violência 

revolucionária" terminou sobrepujando todas as outras 

questões estratégicas e táticas. É por isto, também, que há 

uma diferença entre a defesa da violência revolucionária, tal 

como é feita pelo Manifesto de Agosto e, depois, pelas cisões 

que o Partido Comunista sofreria nos anos 60. 

Como sabemos, entretanto, o capitalismo desenvolveu-se 

durante a ditadura militar, metabolizando o latifúndio, a 

dependência e o mercado interno restrito, que não foram 

"entraves", mas partes integrantes e impulsionadoras do 

"desenvolvimento capitalista realmente existente" em nosso 

país. 
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 Este desenvolvimento minou as bases supostamente 

estruturais da "violência revolucionária", limitando-a a um 

reduzido setor de vanguarda48. E, uma vez superada a Ditadura 

Militar e a "urgência" da luta armada, boa parte da esquerda 

adepta da "teoria dos obstáculos" ou entraves refez seus 

passos, em direção ao etapismo, ao desenvolvimentismo e ao 

nacionalismo burgueses.49 

Neste sentido, paradoxalmente, são muito fortes as 

semelhanças programático-estratégicas entre o PCdoB e o PCB. 

Vale lembrar, novamente, que antes de 1962, as "duas almas" 

do comunismo --uma moderada e outra radical, mas ambas 

etapistas-- alternavam-se no comando do Partido.  

Assim, talvez a pergunta não deva ser: "por que ocorreu 

a cisão?" Talvez a pergunta mais adequada seja: "por que a 

unidade não foi mais possível?" Ou então: por que tornar-se-

ia cada vez mais difícil compatibilizar, numa mesma 

organização, a ambiguidade estratégica característica do 

movimento comunista brasileiro? 

Tal ambiguidade pode ser sintetizada numa frase: o 

"comunismo" brasileiro tinha como um de seus objetivos 

fundamentais "desenvolver o capitalismo". 

O pressuposto --presente, mas não indispensável-- diz 

respeito ao caráter feudal, semi-feudal ou colonial da 

sociedade brasileira: nesta linha interpretativa, o Brasil 

sofreria mais por falta de capitalismo do que por sua ação.  

                                                           
48

 Não discutimos aqui a legitimidade da luta armada contra a ditadura militar. 
Tampouco discutimos se a conjuntura ao redor do Golpe de 1964 era ou não 
"revolucionária", se comportava ou não a resistência armada contra os golpistas. 
49

 O que seria acentuado nos anos 90, devido ao recrudescimento do imperialismo -
-com as chamadas reformas neoliberais, a destruição de parte do parque industrial 
brasileiro, a nova ênfase nas supostas vantagens da especialização agro-
exportadora da economia brasileira-- e, como consequência, o ressurgimento do 
nacionalismo, em suas várias facetas. 
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A dificuldade cada vez maior em negar o caráter 

capitalista da sociedade brasileira foi contornada apelando-

se para a teoria dos "obstáculos" e/ou, mais simplesmente, 

lançando-se mão de duas variantes. 

A primeira variante reportava-se à existência, no 

interior da burguesia, de frações de classe com posições 

opostas, cabendo aos comunistas aliar-se a umas contra 

outras. 

A segunda variante atribuia a outras classes sociais --

como o campesinato e a pequena burguesia urbana-- o papel de 

parceiros fundamentais da classe operária na execução da 

revolução burguesa no Brasil. 

Essas variantes desdobravam-se em duas condutas (ou 

"linhas") fundamentais e contraditórias entre si: a primeira 

acentuava a necessidade de alianças com frações burguesas e 

defendia um abrandamento na ação e no programa partidários; a 

segunda acentuava as alianças com a pequena burguesia urbana 

e rural, defendendo a radicalização do programa e da ação 

partidária. Ambas as "linhas", entretanto, remetiam para o 

mesmo esquema estratégico. 

O Partido realizava correções periódicas em sua "linha", 

mas sempre nos marcos explicados acima, produzindo um 

movimento pendular: da luta pela derrubada de Vargas à 

política de União Nacional, desta para o Manifesto de Agosto 

e daí para a Declaração de Março.50 

                                                           
50

 Segundo Antonio Galdino, "a história do PCB, entre as décadas de 1940 e 
1960, é marcada por um movimento pendular entre situações nas quais o partido 
formula uma política baseada na ação pacífica e outras, em que o mais delirante 
esquerdismo predomina (...) esta questão "não é nova para os estudiosos do 
movimento comunista brasileiro", como Caio Prado Jr., Leôncio Martins Rodrigues, 
Luiz Flávio Costa e Beatriz Loner, cujos trabalhos "sugerem uma perspectiva 
analítica para a explicação dos movimentos pendulares na linha e na prática 
políticas do PCB, que pode ser extensiva ao caso do PCdoB", qual seja, a de que "a 
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Ao fim e ao cabo, tais movimentos pendulares não 

colocavam em questão a base estratégica comum nem, até 1962, 

a unidade do movimento comunista no Brasil. 

A criação do PCdoB colocou em questão tal unidade. Por 

isto, e também por não conseguir superar os fundamentos da 

estratégia hegemônica no movimento comunista, a cisão de 1962 

antecipou grande parte dos dilemas que atravessariam a 

esquerda após o golpe de 1964, a começar pela adesão à luta 

armada. 

Com exceção do PCdoB, todas as outras organizações de 

esquerda criadas nos anos 60 não existem mais. Nesta 

sobrevivência pesou o fato do PCdoB ter buscado preservar o 

"patrimônio" programático do partido pré-cisão, a ponto de se 

afirmar como o "verdadeiro herdeiro" do partido criado em 

1922.  

Ao fazer isto, o PCdoB preservou a ambiguidade 

estratégica característica do movimento comunista brasileiro, 

ambiguidade que ajudou bastante na sua sobrevivência. 

Vejamos o caso da defesa do campo como o "espaço" 

privilegiado e do campesinato como principal destacamento do 

processo revolucionário. Esta defesa foi feita por um partido 

que se considerava a "vanguarda do proletariado". Isto ajudou 

o PCdoB a conquistar, anos depois da derrota da Guerrilha, 

uma influência significativa no movimento sindical, ao mesmo 

tempo que possui uma presença reduzida entre os trabalhadores 

rurais. 

É o caso, também, da combinação entre "foquismo" e 

"guerra popular prolongada". A guerrilha do Araguaia tratou-

                                                                                                                                                                                 

trajetória do PCdoB, nos anos 60 e 70, não pode ser satisfatoriamente explicada, 
sem enfocarmos as peculiaridades de suas representações ideológicas ou ideologia 
política." 
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se, a nosso ver, de uma experiência foquista. Mas foi 

realizada sob o envoltório da "guerra popular prolongada". 

Para além da retórica, o "envoltório" compreendia a 

manutenção real do funcionamento partidário, que também por 

isto sobreviveu à destruição do foco guerrilheiro.  

Já a ALN --a principal organização da "luta armada"-- 

desprezava a necessidade de um partido político. Não admira 

que a organização tenha expirado pouco anos depois de sua 

última ação militar. 

Tanto o PCdoB quanto o PCB preservaram a ambiguidade 

estratégica característica do Partido Comunista pré-cisão. No 

caso do PCB, isso fica claro após o golpe, com as cisões 

comandadas exatamente por redatores da Declaração de Março e 

por vencedores do V Congresso.  

Isto repõe a pergunta: por que nos anos 60 tornar-se-ia 

cada vez mais difícil compatibilizar, numa mesma organização, 

a ambiguidade estratégica característica do movimento 

comunista brasileiro? 

Já dissemos que a maior parte da bibliografia é 

simplificadora, anacrônica e unilateral ao analisar a cisão 

de 1962. Muito mais grave, entretanto, é o fato desta 

bibliografia, na sua maior parte, não dar o destaque devido 

ao papel que a conjuntura do final dos anos 50, início dos 

anos 60, jogou na constituição do PCdoB. 

É nesse período que condensam-se as contradições que 

desembocarão no movimento pelas reformas de base e na 

ditadura militar de 1964. Há um processo de diferenciação 

social e radicalização política do conjunto das classes 

sociais existentes no Brasil, em particular da classe 

trabalhadora e dos chamados setores médios, radicalização 

visível no seu comportamento social e político, na conduta de 

suas organizações sindicais e partidárias. 
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Este processo de radicalização incide também sobre o 

Partido Comunista, que, a partir de meados dos anos 50, 

começa a não conseguir comportar mais, no seu interior, a 

ambiguidade programática e estratégica tão característica de 

sua história. 

É preciso lembrar que a ambiguidade estratégica do 

Partido Comunista tinha contrapartida na ambiguidade 

equivalente do populismo. O populismo conferia plausibilidade 

ao esquema estratégico do Partido Comunista, à possibilidade 

de uma aliança de trabalhadores, camponeses e "burguesia 

nacional", em defesa da "nação", da "democracia" e do 

"progresso". 

No final dos anos 50, a combinação entre populismo, 

nacionalismo e industrialização tornou-se incômoda para as 

classes dominantes. Após os anos JK, a continuidade da 

acumulação capitalista exigia a superação do chamado pacto 

populista. 

Do ponto de vista político-institucional, o período que 

vai do final dos anos 50 até meados dos anos 60 foi de crise 

do arranjo gestado em 1945-1947, a fase final da "crise do 

populismo". 

Esta crise é descrita e analisada por uma vasta 

literatura, parcialmente resenhada no capítulo três. A cisão 

de 1962 só ganha sentido se for vista como uma de suas partes 

constituintes. 

É claro que a bibliografia especializada nos "sistemas 

partidários" trabalha com um "instrumental teórico" que 

enfrenta dificuldades para levar na devida conta um partido 

semi-legal, que participava indiretamente dos processos 

eleitorais. 

Mas mesmo a historiografia do movimento comunista no 

Brasil dá pouco destaque para a influência que a crise do 



 278

populismo, em particular a crise do sistema partidário, teve 

nos prazos e formas da luta interna ao Partido Comunista. 

É claro que a radicalização dos dirigentes que 

protagonizariam a cisão de 1962 já estava presente nos 

debates do V Congresso do Partido Comunista, em 1960. E já 

havia se manifestado anteriormente, por exemplo em torno da 

Declaração de Março. Mas foi apenas na conjuntura crítica de 

1962 que tais divergências resultaram numa cisão. 

Os meses entre o V Congresso e a cisão de 1962 

assistiram ao final do governo Juscelino Kubitschek, a 

campanha de Lott, a vitória e a crise da renúncia de Jânio 

Quadros, a solução parlamentarista e os primeiros meses de 

Jango como presidente da República. 

Se focarmos os meses de julho, agosto --data da Carta 

dos Cem-- e setembro de 1961, o caráter crítico da conjuntura 

fica ainda mais evidenciado: a 28 de julho João Goulart 

inicia viagem oficial à República Popular da China; a 11 de 

agosto Novos Rumos publica a decisão de mudar o nome do 

Partido; a 19 de agosto Che Guevara recebe a Grã-Cruz da 

Ordem do Cruzeiro do Sul; a 25 de agosto Jânio renuncia; a 2 

de setembro o Congresso aprova a emenda parlamentarista; a 7 

de setembro João Goulart toma posse na presidência da 

República. 

O significado histórico da crise de agosto-setembro de 

1961 fica evidente quando lembramos que os futuros golpistas 

de 1964 a considerariam como um verdadeiro "ensaio geral". 

O período entre setembro de 1961 e fevereiro de 1962 foi 

de aguçamento da luta política e social, que continuaria num 

crescendo até o golpe militar de 1964. A título de exemplo, 

podemos citar o I Congresso Nacional de Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas (novembro de 1961), o surgimento do 

Centro Popular de Cultura (dezembro de 1961) e o processo de 
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desapropriação da Cia. Telefônica Nacional, subsidiária da 

ITT, iniciada exatamente em fevereiro de 1962, pelo então 

governador gaúcho Leonel Brizola. 

Retrospectivamente, conhecemos o desenlace daquele 

processo. Mas para seus protagonistas, nos parece que aquela 

conjuntura fornecia elementos para sustentar tanto a postura 

dos comunistas brasileiros, quanto a dos comunistas do 

Brasil. 

Em 1961 ocorrera uma divisão nas forças armadas e nas 

classes dominantes, o que fornecia argumentos para a política 

desenvolvida pelo PCB frente ao governo João Goulart.  

Por outro lado, as concessões mútuas feitas, naquele 

episódio, pelos diversos setores da classe dominante e das 

forças armadas, em detrimento dos interesses populares, 

também fornecia argumentos para a política desenvolvida pelo 

PCdoB. 

Em qualquer caso, é impossível dissociar a ocorrência da 

cisão de 62, naquele momento e não antes, daquela forma e não 

de outra, do contexto político-social "de confrontação 

permanente" vigente no Brasil no início dos anos sessenta e 

que se aprofundaria ao longo da década. 

O pequeno destaque dado, pela bibliografia consultada, a 

esta influência conjuntural deve-se, a nosso ver, ao caráter 

a-temporal que é emprestado a esta cisão do Partido 

Comunista. É como se de fato o comunismo fosse uma "planta 

exótica" em terras brasileiras; como se a história do Partido 

Comunista obedecesse a lógicas e a ciclos determinados intra-

muros ou por influência do movimento comunista internacional. 

 

Hoje sabemos que, com as resoluções do V Congresso, a 

maioria do Partido Comunista optou por uma linha "moderada", 
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exatamente quando o mundo e o Brasil viviam um quadro de 

radicalização crescente da luta política e social51. 

Este descompasso ampliou o espaço para o crescimento de 

organizações concorrentes (como a Polop, a Ação Popular e as 

Ligas Camponesas), ao mesmo tempo que produziu a polarização 

interna e a ruptura do Partido Comunista. 

A radicalização dos dissidentes chegou à cisão, mas não 

chegou ao ponto, entretanto, de uma ruptura com as bases 

teóricas fundamentais do comunismo hegemônico no país.  

O PCdoB continuou adepto do etapismo, da "teoria dos 

entraves" e obstáculos. E metabolizou à sua maneira a aliança 

com a burguesia nacional, fazendo do campesinato --"na 

prática", embora nem sempre na teoria-- a força social chave 

da " revolução brasileira". 

 Exatamente por conta de seus limites e ambiguidades, a 

cisão de 1962 ilumina alguns dos mecanismos que levaram o PCB 

a deixar de ser o partido hegemônico na esquerda brasileira, 

condição que começou a ser irremediavelmente perdida nos anos 

60, com o surgimento de organizações dissidentes e/ou 

concorrentes. 

 Durante décadas, o Partido Comunista foi submetido a um 

processo de definhamento, que desembocou –no início dos anos 

90—na decisão de mudar o nome para Partido Popular 

Socialista. Nenhuma das organizações que se pretendiam 

alternativas ao PCB conseguiram hegemonizar a esquerda 

                                                           
51

 A polarização crescente no Brasil, como é óbvio, tinha uma 

correspondência, mesmo que apenas no "imaginário" dos militantes, com dois 

marcos daquela década: o XX Congresso do PCUS (1956) e a revolução cubana 

(1959).  
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brasileira. Foi só com o surgimento do Partido dos 

Trabalhadores, que estabeleceu-se outro centro hegemônico.52 

 Esta crise do movimento comunista em nosso país, embora 

tenha óbvia relação com a situação do movimento comunista 

mundial, deita suas raízes nas mudanças ocorridas no 

capitalismo brasileiro, que se traduziram em alterações na 

base social da esquerda, na forma de dominação da burguesia 

e, por conseguinte, nas condições de luta política no país. 

 É exatamente por remeterem, no limite, a um pano de 

fundo comum, que as polêmicas travadas no interior do PT, 

especialmente após as derrotas de 1989-1994-1998; das 

organizações guerrilheiras, após a derrota da luta armada; do 

PCB, após 1947, 1957 e 1964, possuem um acentuado parentesco 

de forma e, muitas vezes, de conteúdo. O caráter "pendular" 

da história do movimento comunista brasileiro também só pode 

ser adequadamente compreendido nesse contexto. 

 Portanto, estamos de acordo com Antonio Galdino, quando 

diz que a "reflexão sobre as 'organizações comunistas' --como 

sobre quaisquer partidos políticos-- deve partir de um ponto 

de vista teórico que englobe a sua inserção concreta nas 

lutas de classe." (p. 9). 

 Noutras palavras: a cisão de 1962 deita suas raízes na 

luta de classes travada no Brasil nos anos 50 e 60. Luta de 

classes que explica as "percepções", as "leituras" e as 

"adesões" dos comunistas do Brasil  às grandes correntes do 

movimento comunista internacional. 

                                                           
52

  Embora ainda seja cedo para fazer prognósticos, parece estar em curso hoje 

uma crise da hegemonia que o PT possui sobre a esquerda brasileira, crise que 

possui semelhanças com o ocorrido nos anos 60, com o Partido Comunista. 
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 A interpretação dominante sobre a cisão de 1962, que a 

considera como expressão local da luta travada no movimento 

comunista internacional, não explica adequadamente os fatos 

relacionados à cisão. 

Durante os debates preparatórios ao V Congresso, um 

setor do PC criticava a subordinação dos comunistas à 

burguesia. A questão da “via pacífica” estava presente, mas 

ainda não havia assumido a centralidade na polêmica. 

Entretanto, a evolução posterior do PCdoB inverteu as coisas: 

a polêmica passou a ser “reforma ou revolução”, luta armada 

imediata versus pacifismo. E, no final das contas, como 

indica Jacob Gorender, “o PCdoB manteve a concepção das duas 

etapas da revolução, o que o identificava ao PCB, por mais 

que se detestassem”. 

De forma similar, a maioria dos rachas sofridos pelo PCB 

durante os anos 60 incluia, entre as suas motivações, a 

crítica à subordinação dos comunistas à burguesia nacional. 

De forma impressionante, este aspecto da divergência 

terminou, na maioria das vezes, em segundo plano; logo, a 

diferença que dominava os debates passava a ser um aspecto da 

estratégia (luta armada versus via pacífica), da tática 

(frente única contra a ditadura militar versus ação 

independente dos trabalhadores), da concepção de partido etc. 

 O caso do PCdoB é paradigmático. A crítica que os 

futuros dissidentes fizeram à estratégia defendida pela 

Declaração de Março de 1958 e pelas Teses do V Congresso, era 

bastante ampla. Mas em algum lugar do processo, o que era um 

início de crítica mais profunda tornou-se a defesa de 

praticamente a mesma linha estratégica do PCB (uma, nacional-

reformista; outra, nacional-revolucionária).  

Hoje, 38 anos depois, o PCdoB tornou-se de fato o 

continuador do velho partido fundado em 1922. O que não é 
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contraditório com sua recente resolução abandonando 

formalmente o "etapismo", ao mesmo tempo que sua linha atual 

é de "união nacional" contra o neoliberalismo.  

Os debates que precederam a cisão de 1962 questionaram, 

com maior ou menor profundidade, a visão estratégica do PCB 

no que tinha de essencial, ou seja, a relação com o 

capitalismo. Por que então eles não conduziram a elaboração 

de uma estratégia alternativa? 

 A nosso ver isto está ligado, principalmente, à força da 

burguesia brasileira, as características estruturais de nossa 

sociedade, a precariedade do debate teórico no movimento 

comunista e a forte influência do nacional-desenvolvimentismo 

sobre o conjunto do movimento comunista. 

 Confirmar estas hipóteses exige ir além dos limites 

desta dissertação. Supõe cruzar o estudo da cisão de 1962, 

com o estudo do desenvolvimento econômico-social brasileiro, 

principalmente após a Segunda Guerra, em particular 

focalizando como os dissidentes viam o estágio de 

desenvolvimento do país, a influência que recebiam do debate 

econômico da época; e a correspondência existente entre suas 

proposições programáticas e estratégicas, vis a vis o estágio 

real de desenvolvimento nacional. 

Outros passos devem ser dados para uma melhor 

compreensão da história do Partido Comunista do Brasil (1962-

2000), por exemplo: o estudo detalhado dos debates do V 

Congresso; a pesquisa sobre a elaboração, os signatários e a 

repercussão da "Carta dos Cem"; a pesquisa sobre a 

Conferência de 1962; a investigação das relações entre o 

Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista da China e o 

Partido do Trabalho da Albânia; a análise do jornal A Classe 

Operária; o resgate da trajetória dos militantes que 

integraram o PCdoB, particularmente nos anos 60 e 70 etc.  
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Enfim, ainda resta percorrer um bom caminho, até 

preencher a lacuna apontada na introdução desta dissertação e 

conhecer melhor um partido que --criado no período 

imediatamente anterior a 1964, como parte da radicalização 

política do período-- é até hoje parte do sistema político 

brasileiro e da história contemporânea do país. 
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1.Com João Amazonas, fevereiro de 2000 (ver Anexo I) 

2.Com Luís Vergatti, fevereiro de 2000 

3.Com Ozeas Duarte, fevereiro de 2000 

4.Com Wladimir Pomar, setembro de 1995 

5.Com Benedito Carvalho, fevereiro de 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

 

Entrevista concedida por João Amazonas a Pedro de Oliveira, 

em fevereiro de 2000, com base em questionário preparado pelo 

autor: 

 

1) Maurício Grabois, João Amazonas, Pedro Pomar e os outros 

que posteriormente reorganizaram o Partido, articularam 

coletivamente sua intervenção nos debates do V Congresso 

(1960)? Ou foi de maneira isolada? 

 

R: Não houve articulação prévia, segundo João Amazonas.  

 



 301

2) O artigo de Maurício Grabois (Duas concepções, duas 

orientações políticas) foi produto de uma 

articulação/discussão coletiva?  

 

R: Este texto foi escrito em abril de 1960 e é de 

responsabilidade de Maurício Grabois.  

 

3) Houve manipulação na eleição dos delegados ao V Congresso? 

Se houve, poderia citar um exemplo concreto?  

 

R: O V Congresso foi extremamente manipulado. João Amazonas 

destaca, nesse processo, a forma como foi encaminhada a 

preparação e realização da conferência estadual do Rio Grande 

do Sul, encarregada de eleger os delegados locais ao 

Congresso. Na ocasião, Prestes, pessoalmente, deslocou-se 

para Porto Alegre, com a colaboração de Jover Teles (que 

depois revelou-se traidor do Partido no episódio conhecido 

como 'Chacina da Lapa'), com objetivo de eleger uma bancada 

totalmente de acordo com as teses revisionistas. Nesse 

sentido, ele foi parcialmente derrotado, porque a bancada 

gaúcha ficou 50% ao lado das posições revisionistas e 50% das 

revolucionárias. Nesse mesmo evento, Prestes mobilizou um 

advogado de renome nacional, membro do Partido, para tentar 

demover os que ainda estavam vacilantes.  

Todo o processo de preparação do V Congresso foi eivado de 

mentiras descaradas, como as informações divulgadas por 

Prestes de que, durante o período da clandestinidade, teria 

sido praticamente preso, que não tinha dinheiro e que fora 

impedido de viajar à URSS. Tais posições foram cabalmente 

desmascaradas durante as plenárias do V Congresso – inclusive 

com a concordância pública dos membros da direção que 

encerrava sua gestão, como Giocondo Dias.  



 302

 

4) Quantos delegados defenderam no V Congresso as posições 

dos que posteriormente reorganizaram do PCdoB? 

 

R: Num universo de aproximadamente 400/450 delegados, apenas 

20 deles (em torno de 5%) foram eleitos com a bandeira 

revolucionária. 

 

5) Durante a plenária de delegados do V Congresso, houve uma 

polêmica direta entre os dois setores do Partido? De uma 

forma geral, como foi o V Congresso (refiro-me às sessões 

plenárias)?  

 

R: Segundo João Amazonas, era preciso ter muita coragem e 

determinação revolucionária para manifestar as idéias contra 

o rumo que estava sendo indicado pela direção do Partido. O 

plenário em nenhum momento encarou a discussão de forma 

aberta e democrática e todas as vezes que algum desses 20 

delegados ousava fazer algum pronunciamento era recebido por 

vaias, estimuladas pela mesa. 

 

6) Imediatamente após o V Congresso, vocês tinham idéia de 

que, dois anos depois, teriam de reorganizar o Partido? Ou a 

expectativa era de que haveria um longo processo de 

convivência com o setor revisionista, em que o setor 

revolucionário seria minoritário? 

 

R: Essas idéias ainda não estavam claras. 

 

7) O que aconteceu com os principais dirigentes 

revolucionários no período entre o final do V Congresso e a 
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Conferência de 1962? Que tarefas cada um cumpriu nesse 

período? Vocês mantiveram algum tipo de articulação? 

 

R: Como decisão do Congresso foram demitidos cerca de 12 

camaradas do Comitê Central e a nova direção tomou 

providência de viajar para todos os estados para extirpar das 

direções estaduais aqueles que mantiveram a posição 

revolucionária. Foi assim que, dentre outros, Maurício 

Grabois foi demitido da direção do Rio de Janeiro, Pedro 

Pomar da direção de São Paulo (em que era o principal 

dirigente) e João Amazonas também o foi, no Rio Grande do 

Sul. Durante esse período até a Conferência de 1962, esse 

grupo de revolucionários manteve contato, concentrando suas 

atividades no Rio de Janeiro. A "Carta dos Cem" teve como um 

de seus objetivos manter essa articulação. 

 

8) A decisão de mudar o nome e os estatutos do Partido foi 

adotada pelo Comitê Central eleito no V Congresso. O CC votou 

essa decisão? Alguém votou contra?  

 

R: Essa decisão foi tomada pelo novo CC eleito no V 

Congresso. Não se tem informação acerca de posicionamentos 

contrários durante a reunião do Comitê Central. 

 

9) Como foi articulada a Carta dos Cem? Quem a redigiu? 

 

R: A Carta dos Cem foi redigida coletivamente, logo após o V 

Congresso. 

 

10) Quem foram seus signatários? 
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R: Os signatários foram os 20 delegados mencionados, que 

participaram do V Congresso, e outros militantes do Partido 

em vários estados. 

 

11) Todos os signatários da Carta dos Cem foram 'expulsos' 

pelo CC? 

 

R: Os expulsos foram os que eram membros do Comitê Central e 

vários outros. Não se tem informações se a totalidade dos 

subscritores foram expulsos. 

 

12) A decisão de convocar a Conferência de reorganização foi 

adotada antes ou depois do CC controlado pelos revisionistas 

começar a 'expulsar' os signatários da Carta dos Cem? 

 

R: Depois. 

 

13) Como foram escolhidos os participantes da Conferência de 

reorganização? Quantos participaram? Quais os nomes? 14) Onde 

foi realizada? 

 

R: Os delegados foram eleitos nos estados, num grande esforço 

dos membros alijados da direção. A Conferência de 18 de 

fevereiro de 1962 realizou-se em São Paulo, ao que tudo 

indica,em local cedido por amigos ligados ao Partido 

Socialista Brasileiro, reunindo, de forma precária, cerca de 

100 delegados. Na ocasião, tomou-se a decisão de voltar a 

editar o jornal A Classe Operária, que estava registrado na 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em nome de Maurício 

Grabois. Aprovou-se também o chamado Manifesto Programa de 

1962. 
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Anexo II 

 

Em maio de 1962, o jornal A Classe Operária publicou 

(página 6), sob o título "Em defesa do Partido", uma 

resolução do Comitê Regional do Rio Grande do Sul, datada de 

setembro de 1961.  

Como introdução à Resolução propriamente dita, A Classe 

Operária dizia o seguinte: 

 "Na tarefa de esclarecer os leitores sobre a luta 

interna que vem se processando nas fileiras comunistas, a 

CLASSE publica mais um documento. Trata-se de uma Resolução 

do Comitê Regional do Rio Grande do Sul, tomada em setembro 

do ano passado, que serve como subsídio para se conhecer 

melhor a posição dos que se opuseram às medidas adotadas pelo 

antigo Comitê Central relacionadas com a mudança do nome do 

Partido e as modificações introduzidas arbitrariamente nos 

Estatutos". 

 Em seguida, a Classe publica a Resolução, que 

transcrevemos na íntegra: "O CR decide, nos termos do 

art. 33, ítem C dos Estatutos do Partido, solicitar ao Comitê 

Central, ouvido os demais CCRR, a convocação de um Congresso 

Nacional Extraordinário a fim de discutir as questões 

constantes da justificativa abaixo." 

"JUSTIFICATIVA" 

 "O V Congresso do PCB debateu e aprovou com ligeiras 

modificações o Projeto de Estatutos apresentado pelo Comitê 

Central, juntamente com as teses políticas. O V Congresso 
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autorizou o Comitê Central a adaptar os Estatutos então 

aprovados às exigências da lei Eleitoral." 

"Decorrido um ano, o Comitê Central apresentou ao 

Partido uma versão dos Estatutos, para efeito de registro 

legal, que deixa de proclamar o marxismo-leninismo como base 

ideológica do Partido e a fidelidade ao princípio do 

internacionalismo proletário, além de modificar o nome e a 

nomenclatura orgânica do Partido". 

"O V Congresso não delegou ao Comitê Central  poderes 

para efetuar modificações da ordem das que foram 

introduzidas, mesmo porque não podia fazê-lo, posto que, por 

sua natureza, são da atribuição exclusiva e intransferível do 

Congresso. As modificações introduzidas violam as decisões do 

V Congresso  e afetam o próprio caráter do Partido." 

"Além disso, o Comitê Central apresentou também um 

Programa que não foi elaborado no Congresso e não reflete a 

realidade política nacional dos dias que vivemos e carece de 

uma clara definição dos verdadeiros objetivos revolucionários 

que correspondem ao partido marxista-leninista da classe 

operária." 

"Cabe salientar que ambos os documentos estão sendo 

considerados como 'para valer' e não apenas para a 

consecussão do registro eleitoral. Alguns camaradas defendem 

o ponto de vista de que se trata de uma questão formal; 

outros, que todas as concessões se justificam desde que 

facilitem o registro". 

"Que não se trata de uma questão a ser focalizada de um 

ângulo tão simplista, atesta-o a seguinte afirmação da 

Declaração da Conferência dos Partidos Comunistas e 

Operários, celebrada em novembro de 1960, a propósito do 

abandono do marxismo por parte dos partidos social-

democratas: 'Em vários países, as direções direitistas --diz 



 307

o documento-- conseguiram a aprovação pelos partidos social-

democratas de programas nos quais esses renunciam abertamente 

ao marxismo, à luta de classes e às tradicionais palavras de 

ordem socialistas, , Fazem um novo serviço à burguesia'. Ora, 

se esta observação vale para os partidos social-democratas, 

muito mais há de valer para os PPCC". 

"As questões vinculadas com a versão dos estatutos 

apresentada pelo Comitê Central não são simplesmente formais. 

Estatutariamente, nenhum membro do Partido Comunista 

Brasileiro, que será em verdade um novo Partido, estará 

comprometido com os postulados do marxismo-leninismo, 

fundamento da unidade ideológica de todos os partidos 

revolucionários da classe operária". 

"Os revisionistas não poderão, do ponto de vista 

estatutário, ser impedidos de difundir qualquer contrafação 

do marxismo-leninismo ou mesmo advogar o repúdio ao marxismo-

leninismo. Se a direção do Partido Comunista Brasileiro for 

eventualmente empolgada por uma maioria revisionista, está 

poderá, com base nos Estatutos e na Justiça Eleitoral das 

classes dominantes, alijar do Partido aqueles que se 

colocarem na defesa da integridade da ideologia 

revolucionária de todos os autênticos PPCC". 

"As decisões adotadas pelo Comitê Central podem causar 

sérios prejuízos à própria unidade orgânica do movimento 

comunista no Brasil. Muitos militantes do atual Partido 

Comunista do Brasil poderão ser levados a negarem-se a 

integrar o pretendido Partido Comunista Brasileiro sem 

infringir o centralismo democrático e mesmo fundamentar a sua 

recusa protestando fidelidade revolucionária à doutrina 

marxista-leninista, ideologia científica da classe operária." 

"A necessidade de assegurar a unidade do Partido 

Comunista, com base na doutrina marxista-leninista, em um 
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momento de transcendental importância na vida de nosso povo e 

de toda a humanidade, bem como a conveniência da realização 

de um profundo exame dos agudos e complexos problemas da 

situação nacional e internacional e da orientação política 

dos comunistas brasileiros a luz dos novos acontecimentos e 

da experiência contemporânea da luta dos povos pela 

libertação nacional e pelo socialismo, são as razões que 

recomendam a urgente convocação de um Congresso Nacional 

Extraordinário para o debate das questões apontadas". 

 

 

 


