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“A Classe Operária longe de estar unificada 

pela sua memória, necessita de uma mediação 

entre ela própria e seu passado”. 

Jean Paul Sartre 
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RESUMO 

Este trabalho tem como foco o período de redemocratização e distensão do 

regime militar brasileiro, em consonância com a implementação da auto-reforma da 

dominação burguesa no Brasil. Nosso objetivo é investigar o PCB prioritariamente 

através do seu informativo, o Voz da Unidade. É necessário pensar o porquê da 

estratégia do PCB – de enxergar tarefas em comum entre trabalhadores e burgueses para 

a modernização capitalista do Brasil – ter levado o partido a crises internas, decréscimo 

no movimento de massas e sucesso no campo institucional, com a manutenção de sua 

visão pluriclassista, nacional e democrática. Através das matérias do Voz da Unidade, 

investigamos de que maneira o PCB, entre 1980 e 1985, lidava com questões latentes, 

como a dúbia relação entre a aposta na institucionalidade e sua atuação no movimento 

social, dilema entre propor um diálogo com toda a nação mas ainda sustentar símbolos e 

uma tradição de partido da classe operária.  

Palavras-chave: partido; transformismo; politicismo; redemocratização; capitalismo.  
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ABSTRACT 

This work focuses on the period of democratization and distension of the Brazilian 

military regime, in line with the implementation of self-reform of bourgeois rule in 

Brazil. Our goal is to investigate the PCB primarily through its newsletter, the Voz da 

Unidade. You need to think about why the strategy of the PCB - see the common tasks 

between workers and bourgeois in the capitalist modernization of Brazil - have led the 

party to internal crises, decrease in the mass movement and success in the institutional 

field, with the maintenance of their pluriclassista vision, national and democratic. 

Through the subjects of Voz da Unidade, we investigate how the PCB, between 1980 

and 1985, dealing with underlying issues such as the dubious relationship between the 

focus on institutions and their role in the social movement, dilemma between proposing 

a dialogue with the whole nation but still sustain symbols and a tradition of working 

class party.  

Keywords: party; transformismo; politicismo; democratization; capitalism.  
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I. Introdução 

 

A pesquisa aqui desenvolvida apresenta um debate atual sobre o período de 

redemocratização e distensão do regime militar brasileiro, em consonância com a 

implementação da auto-reforma da dominação burguesa no Brasil. Cremos ser 

necessária uma contínua produção historiográfica, isto é, ler e reler esse contexto 

com a intenção de produzir outras leituras sobre o período de redemocratização do 

país, bem como das consequentes influências de tais fatos sobre uma das organizações 

partidárias mais antigas e presentes na história do país: o PCB – Partido Comunista 

Brasileiro. 

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

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

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

possibilidades de organização das classes sociais.  

O presente trabalho tem o intuito de abordar o PCB prioritariamente através do 

seu informativo, o Voz da Unidade. É necessário pensar o porquê da estratégia do PCB 

–  de enxergar tarefas em comum entre trabalhadores e burgueses para a modernização 

capitalista do Brasil – ter levado o partido a crises internas, decréscimo no movimento 

de massas e sucesso no campo institucional, com a manutenção de sua visão 

pluriclassista, nacional e democrática.  

Os efeitos da estratégia pecebista entre os anos de 1980 e 1985 são abordados, 

durante o desenvolvimento da pesquisa, para apontar algumas razões de um PCB que, 

buscando a legalidade, conta com reconhecimento institucional, mas se apresenta 

fragilizado organicamente. A pesquisa percorre os caminhos que levam à manutenção 

de uma estratégia nacional e democrática, com poucas possibilidades de lastro com a 

realidade, e à defesa de uma aliança com a burguesia em um momento em que a 

subordinação internacional ao capital atingia um estágio irreversível. Os 

desdobramentos táticos de tal estratégia colocariam o PCB na contramão do movimento 

operário e social: contra greves, contra a fundação da CUT – Central Única dos 

Trabalhadores, e ao lado de representantes do capital nas eleições.  

Outro efeito de sua compreensão teórica, sobre o qual nos debruçamos, foi a 

participação subordinada em frentes amplas e pluriclassistas, sem condições de afirmar 

a autonomia de um programa da classe trabalhadora e seus interesses. A opção tática 

pela negociação, em detrimento da iniciativa política, e a canalização das lutas sociais e 
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conflitos sempre para o campo de uma institucionalidade muito controlada pelas classes 

dominantes, jogava o PCB para uma posição de apassivamento, colocando o partido 

como agente construtor e defensor de uma nova autocracia burguesa reformada.  

A crise da primeira metade dos anos 1980 assume, para o PCB, um caráter 

autofágico, estrutural e orgânico que não havia assumido em suas crises anteriores. Se 

antes era possível encobrir suas crises, ou adiá-las com soluções políticas, tal qual no 

final da década de 1950, a partir de então a defasagem e o anacronismo de seu programa 

político seriam indisfarçáveis frente à nova realidade. Em 1956, quando ocorreu o XX 

Congresso do Partido Comunista da União Soviética, o primeiro desde a morte de 

Stálin, o então líder soviético Nikita Kruschev apresentou um relatório que causaria 

impactos em todo movimento comunista internacional, criticando práticas do governo 

de Stálin vinculadas ao culto à personalidade, mandonismo, burocratismo, violência e 

corrupção. O documento iria gerar uma crise no PCB, com desdobramentos que 

levariam à saída de alguns militantes que propunham um partido mais aberto, e a 

revisão de conceitos do marxismo-leninismo, como Osvaldo Peralva e Agildo Barata, e, 

ainda, a destituição de outros dirigentes históricos, como João Amazonas, Maurício 

Grabóis e Diógenes Arruda, identificados como próximos da linha stalinista, que viriam 

a fundar o PC do B – Partido Comunista do Brasil, em 1962. Tal crise foi resolvida com 

uma recomposição da direção do partido, na qual ascenderam a postos centrais da 

direção militantes como Giocondo Dias, Carlos Mariguella, Mário Alves e Jacob 

Gorender, preservando a figura mítica de Luiz Carlos Prestes, que se manteve na 

Secretaria Geral. Por mais grave que tenha sido tal crise, ela não diminuiu a presença do 

PCB na sociedade e nos movimentos de massa e tampouco ameaçou sua hegemonia 

como principal organização de esquerda da época (MENEZES, 2002, p. 79-95). 

De outra maneira, temos consequências mais profundas durante a primeira 

metade da década de 1980, quando se aprofunda uma tendência ao anacronismo e à 

burocratização. As teses do PCB, descoladas da realidade, não captavam os efeitos do 

intenso desenvolvimento do capitalismo brasileiro, em especial entre os anos de 1968 e 

1973, e a nova composição e desenvolvimento das classes no Brasil. Somava-se a isso 

seu vínculo com as ideias e políticas internacionais cada vez mais burocratizadas e 

autoritárias da União Soviética, o impacto de anos e anos de uma experiência socialista 

que passava a adotar cada vez mais políticas econômicas liberais, práticas de 

conciliação de classes e a ideia de coexistência pacífica entre capitalistas e socialistas. 
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Além disso, nesse mesmo período, temos um enfraquecimento do horizonte socialista a 

nível mundial. 

O PCB aferrava-se e aprofundava seus problemas mirando uma solução no 

campo pluriclassista. Mesmo com o pleno desenvolvimento capitalista explícito a todos, 

e sendo muito difícil argumentar que havia entraves a esse desenvolvimento que 

chegasse a justificar uma aliança entre burguesia e proletariado, mesmo o aspecto 

econômico já estando plenamente desenvolvido, o partido ainda procurava encontrar e 

defender medidas para um desenvolvimento capitalista nacional autônomo. Somava-se a 

isso o que o partido assimilou das ideias dos renovadores eurocomunistas, afirmando 

outro campo comum de interesses entre capitalistas e trabalhadores, que seria agora o 

pleno desenvolvimento do aspecto político do sistema. Seria colocar a superestrutura 

para acompanhar os avanços estruturais, instituir uma “república” de verdade e o 

socialismo através de uma democracia de massas.  

Dentre as razões e fenômenos que são encarados como elementos que 

contribuíram para o enfraquecimento do PCB como ator político relevante e 

representativo da classe trabalhadora, a partir do período recortado, vários deles se 

apresentam com intensidade entre 1980 e 1985. Dentre as várias hipóteses acerca das 

razões do declínio do PCB no movimento de massas, trabalhamos e investigamos as 

seguintes: de que o partido sucumbiu à nova forma de institucionalização autoritária 

reformada; de que se afastou da centralidade política dos trabalhadores, ao optar pela 

aliança preferencial com a burguesia e não com o movimento; de que o partido sofreu 

influência da política reformista e de colaboração de classes, imposta pela União 

Soviética; de que o partido absorveu as teses eurocomunistas de uma parte do 

movimento comunista internacional. Tudo isso, integrado à sua leitura do caráter 

nacional e democrático da revolução brasileira, do desenvolvimento do capitalismo e do 

papel das classes sociais. Trabalhamos e estabelecemos a problematização a partir dos 

elementos oferecidos pelas fontes, com todas essas possibilidades e visões, e refletindo, 

em especial, sobre a tarefa que os comunistas arrogaram para si no período pós-anistia e 

retorno de seus dirigentes: encampar a luta democrática e nacional que antes havia sido 

nacional e democrática.  

No caminho da pesquisa, a partir da contribuição de David Maciel (2012), ao 

utilizar o método das situações e relações de força, optamos por balancear e integrar 

dialeticamente o que o partido diz de si mesmo nas páginas do jornal, as contradições 
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possíveis de serem captadas nas seções de carta ao leitor, artigos e entrevistas; e 

também os referenciais teóricos e bibliografias acerca dos temas tratados. Pensar o peso 

das estruturas, articuladas às possibilidades de ação das classes, grupos e indivíduos na 

conjuntura: 

O método das situações e correlações de força permite compreender 

não só como os diversos atores políticos se colocam na arena da 

disputa política baseados em instrumentos e estruturas construídos 

historicamente, com uma dinâmica de funcionamento estável e em 

certa medida rotineira. Permite compreender também como os atores 

políticos possuem vínculos com as classes e grupos sociais, baseados 

em mecanismos de representação que aparecem em projetos, discursos 

e ações, mesmo considerada a margem de autonomia que a ação 

política necessariamente carrega, pois os sujeitos políticos atuam 

tendo à frente de si um “elenco de possibilidades”, relativamente 

imprevisíveis e incontroláveis (MACIEL, 2012, p. 31). 

 

Não intencionamos, neste trabalho, somente por analisar o partido em suas 

disputas internas, mas relacionar a própria construção partidária, com seus acidentes e 

incidentes internos, articulados com os acontecimentos que marcavam a sociedade 

brasileira, os reordenamentos e conflitos entre as classes sociais. Próximo do 

entendimento de Gramsci (2002, p.87) sobre como estudar um partido: 

 
O que é a história de um partido? Será a mera narração da vida interna 

de uma organização política?[...] A moldura do quadro deverá ser 

mais ampla e abrangente. Será preciso escrever a história de uma 

determinada massa de homens [...]. Mas será que essa massa é 

constituída apenas pelos adeptos do partido? [...] será necessário levar 

em conta o grupo social do qual o partido é a expressão e a parte mais 

avançada. 

 

Esse trabalho tem como objetivo a contribuição, no campo da História Política e 

Social do Brasil, ajudar a entender o PCB com suas práticas sócio-culturais e enquanto 

movimento social que está inserido em relações de poder as quais se desdobram 

internamente e fundamentalmente em relação à sociedade. Aproximamo-nos, então, 

também da compreensão de Florestan Fernandes (1982, p. 41) ao pensar em como lidar 

com as relações entre classe e poder através dos partidos: 

 

Como formação de superestrutura, a forma de manifestação, de 

reprodução e de transformação dos partidos delimita as determinações 

extrapolíticas que devem ser consideradas (inclusive as econômicas) 

e, ao mesmo tempo, indica a importância do elemento político (no 

caso, os partidos) para o equilíbrio ou transformação da economia e da 

sociedade. 
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Nesse sentido, é importante abordar a identidade política do PCB em disputa 

através do jornal partidário: os militantes com ideias próximas às defendidas pelos 

partidos comunistas da Itália e da França, que queriam um PCB afastado da União 

Soviética e próximo dos liberais; os sindicalistas que se empenharam pela construção da 

CUT – Central Única dos Trabalhadores, ao lado do sindicalismo mais combativo, e que 

apostavam em uma maior radicalização das lutas sociais, e a maioria da direção 

nacional que ia até as últimas consequências para afirmar o compromisso do PCB com a 

“nação e a democracia”. Também abordamos como o PCB, através de seu jornal, tratou 

as seguintes questões: do poder político-partidário em relação ao poder político-

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

diretrizes oriundas da União Soviética.  

A pesquisa também nos permitiu avançar no debate de um aspecto do processo 

político do país, da inserção e influência político-partidária no processo de 

redemocratização, o que está inserido na discussão sobre práticas políticas, pois implica 

em mudança social e política. A política de uma sociedade não é um mero elemento 

passivo do processo histórico, mas parte importante da disputa por hegemonia na 

sociedade. Entendemos por disputa de hegemonia não somente a busca por maioria 

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

de relações e interações que perpassam pela sociedade, seus grupos e aparelhos 

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

gramsciana, isto é, nos mínimos detalhes de uma construção social: uma disputa por 

hegemonia que se dá nas escolas, nas igrejas, no serviço militar e na relação familiar 

buscando alcançar consenso. Por “consenso”, temos como referência, para este trabalho, 

o entendimento de Gramsci (1976, p. 49-50) sobre o assunto, que o compreende como 

“a busca pela direção intelectual e moral da sociedade” por parte de um grupo social, a 

partir desse ponto podemos destacar a função do partido como instrumento que busca a 

hegemonia e o consenso. 

Esse trabalho tem, então, como objetivo específico a pesquisa sobre um ator 

relevante durante o século XX, o PCB – Partido Comunista Brasileiro que, ligado 

umbilicalmente, durante a maior parte de sua trajetória, a uma tese nacional e 

democrática, oscilou entre combates que vislumbrassem uma maior centralidade da 
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classe operária como sujeito da luta social, e em outros momentos focou-se em 

perspectivas pluriclassistas de viés reformista. 

O período trabalhado tem como recorte inicial o ano de 1980, com a reinserção 

do PCB na vida política brasileira de maneira explícita, o que não representava uma 

atuação reconhecida institucionalmente. Escolhemos como marco do retorno do PCB à 

arena política brasileira a publicação de um novo órgão central de comunicação do 

partido, o jornal semanal Voz da Unidade, em junho daquele ano. Tal recorte, guiado 

pelas páginas referido jornal, estende-se até o ano de 1985, mais precisamente no mês 

de maio, quando o partido consegue o seu registro e legalidade. O período pesquisado 

irá coincidir com o retorno ao Brasil dos militantes exiliados pela ditadura militar, com 

a eclosão de grandes mobilizações sociais e operárias, e com o último período do 

regime militar e as eleições indiretas para presidente, no ano de 1985. Nosso trabalho 

perpassa todos esses processos de transformações sociais que estiveram presentes em 

um período conhecido como de redemocratização brasileira. 

Nossa fonte privilegiada é o jornal Voz da Unidade, informativo que surge, 

como dito, em 1980, com o retorno dos dirigentes do PCB que estavam exilados, e 

coincide com a saída da maior liderança do partido, Luiz Carlos Prestes. De 1980 a 

1985, o jornal coloca-se como instrumento político e ao mesmo tempo uma espécie de 

vitrine onde se percebe o aprofundamento da política nacional e democrática do partido 

à época. Isso, porque através dele o partido busca tanto ampliar sua capacidade de 

interlocução com a sociedade, quanto acaba publicizando suas contradições e disputas 

internas, de uma maneira que os documentos oficiais não revelam por seu próprio 

caráter fechado, afirmativo e formal. Por isto, em nossa avaliação, as próprias 

dificuldades que o jornal encontrará para falar à classe operária e a um publico mais 

amplo de “nacionalistas e democratas” refletem o descompasso entre a linha política do 

partido e a realidade de acirramento dos conflitos de classe e reconfiguração do Estado. 

Nas páginas do jornal, encontraremos elementos dos conflitos internos partidários em 

relação com os processos de auto-reforma da autocracia burguesa, através de 

entrevistas, artigos, documentos, cartas dos leitores, notícias acerca das movimentações 

de classe e suas organizações, e ainda opiniões de atores que não eram do PCB, que vão 

desde ativistas do movimento social até representantes da burguesia e do Estado.  

Alguns conceitos serviram de aporte ao desenvolvimento dessa pesquisa. Assim, 

trabalhamos com a perspectiva de que a conformação e reorganização do PCB, no 
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período recortado, estarão integradas a uma lógica de transformismo. Tal conceito é 

utilizado pelo historiador David Maciel (2012, p.59) ao abordar seu impacto sobre o 

processo de redemocratização no Brasil, partindo de leituras gramscianas, para afirmar 

que 

[...] se manifesta em situações históricas em que as forças oponentes 

são decapitadas e/ou absorvidas pelo Estado e pelas forças dominantes 

em determinado processo de mudança histórica regido pelo “método 

das modificações moleculares”, o método da revolução passiva ou 

revolução restauração; de modo que seu antagonismo fica esvaziado, 

ou até mesmo, anulado. Este processo pode se dar de forma 

“molecular”, ou ampliada. 

O transformismo pode absorver molecularmente lideranças das classes 

subalternas ou mesmo grupos políticos inteiros, deslocando-os da defesa de sua classe 

para o espectro da classe dominante, que foi a hipótese com a qual trabalhamos acerca 

do PCB: enquanto partido, percebemos que foi apreendido pela lógica institucional da 

classe dominante. Do ponto de vista do transformismo molecular, vemos tal ação dentro 

do PCB ao observar a trajetória de quadros políticos como Luiz Antonio de Medeiros, 

liderança sindical que sai do partido para atuar no chamado sindicalismo de resultados, 

de conciliação com os patrões ou com o Estado. Porém, nosso foco principal é acerca do 

PCB inserido em um transformismo de tipo ampliado, que atingiu a organização como 

um todo, um transformismo “que permite a preservação das forças oponentes na arena 

da disputa política, anulando, porém, progressivamente seu caráter contra hegemônico, 

sem necessariamente, decapitá-los” (MACIEL, 2006, p.289). 

 Tal processo é uma característica do que Gramsci (2002, p. 317) chamou de 

Revolução Passiva, como processos de mudança histórica pautados em “modificações 

moleculares que, na realidade, modificam progressivamente a composição precedente 

das forças e, portanto, transformam-se em matriz de novas modificações”, na qual se 

opera a modernização capitalista de um país em moldes conservadores, apassivando e 

absorvendo os elementos de ruptura. O mesmo é utilizado aqui para “entender o 

processo de mudança histórica operado na passagem da Ditadura Militar à Nova 

República” (MACIEL, 2012, p. 47). Tal conceito é utilizado por Gramsci para pensar a 

mudança de um estágio a outro na conformação do Estado Burguês italiano no início do 

século XX, com a unificação da Itália e ascensão do fascismo no país, operação que se 

realiza de maneira conservadora, sem ruptura com velhas estruturas agrárias e excluindo 

qualquer participação das classes subalternas.  Para além de contribuir somente para 
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pensar a especificidade da transição na forma de dominação e produção capitalista do 

Estado Italiano, o autor discute a transição de um Estado de tipo Oriental (de 

capitalismo pouco desenvolvido) para um Estado de tipo Ocidental (de capitalismo 

desenvolvido e complexo tanto no Estado como na Sociedade Civil), onde as relações 

capitalistas se generalizam e conformam o modo de produzir a existência como um todo 

(MACIEL, 2006, p. 273-298). Sobre o movimento de revolução passiva, percebemos 

que se muda a forma de dominação, mas se mantém a substância: 

Nestes processos de mudança, o elemento revolução convive com a 

atualização do elemento restauração, numa espécie de “dialética 

mutilada” em que a perspectiva ruptura é “passivizada”, 

“domesticada”, em favor da composição instável da continuidade 

(MACIEL, 2012, p.48). 

 

Segundo Maciel (2004), no período de distensão e reforma da autocracia 

burguesa no Brasil (1979-1989), a estratégia burguesa de manutenção da ordem 

capitalista e resolução da crise de acumulação passava obrigatoriamente pela 

necessidade de subordinar os trabalhadores e suas organizações de classe. O conceito de 

autocracia burguesa trabalhado a partir da obra de Florestan Fernandes (2006), outro 

autor que nos serve de referência neste trabalho, diz respeito a particularidades de uma 

classe dominante em um país como o Brasil, de modernização conservadora e hiper 

tardia onde a 

extrema concentração social da riqueza, drenagem para fora de grande 

parte do excedente nacional, a conseqüente persistência de formas pré 

ou subcapitalistas de trabalho assalariado, em contraste com altos 

níveis de aspiração ou com pressões compensadoras à democratização 

da participação econômica, sociocultural e política produzem, 

isoladamente e em conjunto, conseqüências que sobrecarregam e 

ingurgitam as funções especificamente políticas da dominação 

burguesa (quer em sentido autodefensivo, quer em direção puramente 

regressiva) (FERNANDES, 2006, p. 341). 

 

E frente a tal situação em nosso país  

[c]riaram-se e criam-se, desse modo, requisitos sociais e políticos da 

transformação capitalista e da dominação burguesa que não encontram 

contrapartida no desenvolvimento capitalista das nações centrais e 

hegemônicas ( mesmo onde a associação com o fascismo e com 

expansão do capitalismo evoca o mesmo modelo geral autocrático 

burguês). Sob esse aspecto, o capitalismo dependente e 

subdesenvolvido é um capitalismo selvagem e difícil, cuja viabilidade 

se decide, com freqüência, por meios políticos e no terreno político 

(FERNANDES, 2006, p. 341).  
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Dentro desse intento, no referido período histórico “[a] burguesia pode atuar no sentido 

de isolar, eliminar ou cooptar outros atores políticos que se oponham à sua dominação e 

a coloquem em crise” (MACIEL, 2006, p. 283). 

A contradição objetiva entre capital e trabalho, com a necessidade de manter 

previsões estáveis de lucro, superexploração e mão de obra com preço rebaixado dará a 

tônica das movimentações da classe dominante e suas frações, em que o central será 

“manter os trabalhadores em uma posição de passividade”. Frente a uma conjuntura 

onde, nas décadas de 1970, em sua metade final, e 1980, apresenta-se um processo de 

crise conjuntural que evolui para uma crise de hegemonia (MACIEL, 2004, p. 28-29), 

onde a crise econômica cria dificuldades para manutenção do equilíbrio político anterior 

entre o bloco dominante, junto a uma ascensão de movimentos reivindicativos e 

contestatórios da classe operária, resta “... às classes dominantes a opção por uma 

estratégia de passivização do conflito que mantivesse o processo de transformação sob 

seu controle” (MACIEL, 2006, p. 285). 

É dentro desse contexto de revolução passiva, de crise de hegemonia do bloco 

dominante e da atuação da classe dominante sob prisma do transformismo é que 

procuramos perceber como a reorganização do PCB está relacionada com um “processo 

de reposição da dominação e da manutenção da ordem em novas bases” (MACIEL, 

2006, p. 287). 

David Maciel, a partir de sua aplicação do conceito de transformismo ao 

momento de redemocratização no Brasil, dá-nos elementos para analisar a mudança 

histórica que faz o PCB deixar de ser um partido que se contrapõe à ordem dominante 

para se tornar um partido amoldado à ordem. A articulação desses referenciais teóricos 

problematizados em conjunto com a análise das matérias veiculadas no Voz da Unidade, 

e em  relação com às teses congressuais e entrevistas, dão-nos os limites, possibilidades, 

encontros e desencontros dessa assertiva.  

São levantadas hipóteses, por vários atores que estiveram envolvidos neste 

processo e que eram ligados às diferentes correntes de opinião que então disputavam os 

rumos do partido, sobre como se dá o avanço do PCB rumo às teses democráticas e 

nacionais e a um processo de transformismo para se tornar um partido “como qualquer 

outro”. O que nos leva a um PCB frágil, do ponto de vista orgânico e, por outro lado, 

extremamente respeitado no campo da institucionalidade.  
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O intuito desse trabalho é, portanto, mapear razões e processos, internos e 

externos, que levam o PCB a um sucesso institucional e, ao mesmo tempo, a uma 

decrescente influência nos movimentos e ações das classes subalternas. Os fatores que 

influíram com maior força para esse processo são elencados e problematizados, 

passando pelas relações com o Movimento Comunista Internacional, a tradição 

marxista-leninista e a forma de organizar o partido, que viriam a ser decisivos, por 

exemplo, no rompimento com o PCB por parte dos militantes chamados renovadores, 

que comungavam das ideias comunistas dos países do centro da Europa. Investigaremos 

a forma como o partido conseguia ler a realidade de modernização capitalista 

conservadora brasileira e como o PCB é absorvido para o campo da ordem através de 

uma revolução passiva. Averiguaremos, ainda, de que forma o taticismo e politicismo
1
 

sem grandes reflexões, a política da razão prática, a busca por ocupar espaços na 

institucionalidade a qualquer custo, influíram no caráter do partido. 

A partir de matérias exemplares do jornal Voz da Unidade, investigaremos o 

peso e a influência de cada um desses fatores na conformação desse PCB renovado que 

se apresentará à sociedade legalizado em 1985. 

Segundo o sociólogo Raimundo Santos, militante do PCB durante toda a década 

de 1980, e reconhecido pela adesão às teses eurocomunistas, o partido é conduzido 

muito mais por uma política da razão prática, por um estaticismo, do que por 

movimentos e/ou esforços de reflexão mais profunda (SANTOS, 1994, p. 16). Tal 

movimento viria sendo conduzido pela maioria, de um centro pragmático, que se 

formava desde o final dos anos 70, com a recomposição do Comitê Central, com a saída 

de Prestes e também de parte dos eurocomunistas. Em artigo de José Antônio Segatto e 

Raimundo Santos (2007, p. 39), os autores afirmam que “no Brasil, o PCB havia vivido 

mais o mundo empírico e da política” onde a luta pelas liberdades foi a passagem que 

teria afirmado a justa trajetória do reformismo pluriclassista, “esse caminho não fora 

construído orientado por uma dissertação sobre a formação social brasileira” e sim pelas 

demandas dos enfrentamentos cotidianos. Tais reflexões são confrontadas com os 

discursos, teses e resoluções que acabariam por influir de maneira sistematizada na 

prática da organização e seus militantes. A preocupação em dar uma justificativa 

                                                           
1
 Segundo definição de Chasin (2000, p. 09), “[a] autonomização do político e sua consequente 

hiperacentuação é, de fato, seu esvaziamento numa entidade abstrata, a perda de sua concretude, e 

decorrentemente de usa potência e eficácia. De todo modo, a politicização da totalidade pelo discurso é 

pelo menos um grosseiro gesto simplificador que, no mínimo, desconhece, desrespeita e/ou elimina a 

qualidade própria das demais componentes que integram a totalidade”.  
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teórica, mesmo que analisemos a mesma como equivocada, é presença marcante na 

atuação do PCB no período recortado. A pesquisa não nos levou a perceber somente um 

oportunismo de uma militância sem referenciais e reflexões teóricas, por mais que os 

equívocos teóricos e absorção à ordem da classe dominante fossem galvanizando 

espaços cada vez maiores para esse tipo de prática.  

Através das matérias do Voz da Unidade, investigamos de que maneira o PCB, 

entre 1980 e 1985, lidava com questões latentes, como a dúbia relação entre a aposta na 

institucionalidade e sua atuação no movimento social, dilema entre propor um diálogo 

com toda a nação mas ainda sustentar símbolos e uma tradição de partido da classe 

operária.  

Já no primeiro capítulo abordamos de que maneira a chamada “teoria 

consagrada”, a tese nacional e democrática, sustentáculo da prática pecebista, 

desenvolveu-se e influiu nos rumos da organização. Investigamos de que maneira a 

linha política do PCB, no período recortado, é tributária das formulações que 

vislumbravam a necessidade de um projeto de capitalismo autônomo em uma primeira 

etapa para depois se efetivar a decisiva etapa socialista da revolução brasileira.  

Em seguida, apresentamos a especificidade e a relevância do trabalho com o 

semanário Voz da Unidade, uma fonte específica, o jornal do partido: a particularidade 

de um jornal para os comunistas em seu momento de crise, onde o informativo tinha 

que dar respostas permanentes às diversas posições que se afirmavam internamente, 

tentar se fazer amálgama, de alguma maneira, das diversas posições internas, porém 

sem deixar de afirmar a posição do grupo majoritário – o que aqui chamamos de “ 

Centro Pragmático”, por se perfazer a maioria da Direção Nacional – sempre se 

equilibrando entre posturas e grupos à direita e à esquerda. Para além das disputas 

internas, o PCB, através do jornal, também tinha que se posicionar frente às mudanças e 

conflitos da sociedade, processo de distensão da ditadura, greves e novos atores no 

cenário político.  

Ainda no primeiro capítulo, analisamos os impactos do rompimento do maior 

líder da história do partido, Luiz Carlos Prestes. Uma saída à esquerda, que apontava a 

necessidade de revisão das teses congressuais de 1967, e uma frente democrática 

hegemonizada pelas forças de esquerda para por fim à Ditadura Militar. Nesse 

momento, coloca-se em questão também o papel de um líder carismático, o culto à 
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personalidade, os posicionamentos internacionais do partido e, fundamentalmente, o 

papel da democracia para um partido comunista. 

O capítulo segundo trata do período entre 1980 e 1982. Com o afastamento do 

então secretário geral do partido, Luiz Carlos Prestes, o PCB precisava afirmar-se frente 

ao processo de distensão política-militar que estava em curso.  A reorganização 

partidária se dá a partir da atuação nas frentes de mobilização social e no espectro da 

institucionalidade. O partido já não era a principal referência de esquerda do país, teria 

de enfrentar o surgimento do PT – Partido dos Trabalhadores, e de um novo 

sindicalismo. Abordamos as relações com o PT, e os resultados que essa nova 

concorrência traziam ao PCB. 

Nesse mesmo período, ocorre um debate interno de grandes proporções, 

enfrentamento da maioria da direção nacional com o grupo chamado de renovador, que 

reivindicava o papel estratégico da democracia, um compromisso histórico com os 

liberais em busca da democratização progressiva da sociedade e uma visão mais crítica 

em relação à União Soviética. Tal enfrentamento resultou na saída desses militantes, 

mas não sem antes realizarem um profundo processo de discussão interna, o que fez 

com que as posições teóricas do partido tivessem que se apresentar com mais clareza. 

Observamos também como o PCB portou-se no referido período em relação às 

greves e mobilizações sociais. Qual o resultado prático da manutenção da política de 

frente única e de “compromisso histórico com os democratas” na relação do partido 

com a classe trabalhadora.   A posição do PCB no campo sindical era subordinada à sua 

política mais geral de privilegiar a institucionalidade e as frentes pluriclassistas para 

garantir a transição democrática. Portanto, o partido tinha ressalvas com os setores do 

campo sindical que defendiam uma frente de esquerda, como as diversas correntes do 

Partido dos Trabalhadores que fundaram a CUT – Central Única dos Trabalhadores, e 

receio de movimentações sindicais que pudessem causar a desestabilização do regime 

da transição. Tal política levava o PCB a optar por atuar no campo da Unidade Sindical
2
 

ao lado de históricos dirigentes do sindicalismo chamado pelego e “de resultados” por 

                                                           
2
 “Unidade Sindical” era a corrente de atuação que agregava lideranças tradicionais no interior do 

movimento sindical (muitas delas vinculadas ao setor conservador do sindicalismo) e os militantes de 

setores da esquerda dita “tradicional”, tais como o PCB – Partido Comunista Brasileiro, o Partido 

Comunista do Brasil (PC do B) e o Movimento Revolucionário 8 de outubro (ANTUNES & SANTANA, 

2007, p. 391). 
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ser atrelado ao Estado e aos patrões, como Joaquinzão
3
, e o resultado disso para seu 

movimento de base era trágico, esvaziando cada vez mais a influência do partido nesse 

campo. 

Outro enfoque abordado no capítulo segundo, por onde investigamos a relação 

do PCB com a nova institucionalidade, foi sua posição em relação às eleições de 1982. 

Dentro da estratégia e tática do partido naquele momento, a eleição de candidatos da 

Frente Democrática, no caso em específico do PMDB – Partido da Mobilização 

Democrática Brasileira, seria crucial para o projeto de redemocratização e também para 

que o partido retomasse sua influência junto à sociedade, priorizando a ação 

institucional como espaço privilegiado de luta pela democracia. Fazer do PCB um 

partido de massas passava por uma boa representação eleitoral, e eleição de candidatos 

dentro da legenda do PMDB. 

Percebe-se que, gradativamente, o partido vai abrindo mão de posições 

históricas na ânsia de cumprir um papel institucional que se coadune com a perspectiva 

estratégica e tática em curso.  

No capítulo terceiro, faz-se uma análise do período entre 1983 e 1985, quando o 

PCB dá os passos decisivos rumo à sua legalização e para o apaziguamento das 

divergências internas. Nesse período, o movimento sindical acabou por cindir-se em 

duas vertentes de organização, uma em torno da CUT – Central Única dos 

Trabalhadores e outra em torno da CONCLAT – Confederação Nacional das Classes 

Trabalhadoras, e o PCB deixava cada vez mais claro seu papel em defesa da contenção 

das lutas que pudessem contribuir para um retrocesso na transição democrática.  

 Também nesse capítulo abordamos a última defecção partidária de grande peso, 

que foi a saída dos renovadores comunistas do principal estado da federação, São Paulo, 

e as críticas explícitas que esse processo trouxe à tona. Muitas das formulações 

apontadas pelos militantes que saem do partido, nessa cisão dos renovadores do ano de 

1983, acabam sendo assimiladas no congresso do partido que se finaliza em 1984. A 

conclusão do VII Congresso Partidário e suas resoluções por nome de “Uma alternativa 

democrática pra a crise brasileira” dão a dimensão das interpretações do partido sobre a 

realidade brasileira, as tentativas de incorporar reflexões mais atualizadas sobre o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil e ainda a manutenção de teses desgastadas e 

                                                           
3
Joaquim dos Santos Andrade, “Joaquinzão”, é considerado pelego por ter sido nomeado como 

interventor no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo logo após o golpe civil-militar de 1964 

(ALMEIDA, 2011, p. 139). 
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superadas para sua estratégia de via para o socialismo e uma democracia de massas. 

 Nesse período, ocorre a campanha por eleições diretas para presidente no Brasil 

e a derrota de tal proposta encadeando, em seguida, as eleições por via indireta. As 

posições e ações do PCB frente a esses dois acontecimentos demonstram a dinâmica de 

incorporação da organização ao projeto de auto-reforma da classe dominante e o 

politicismo que tomou conta da prática pecebista. 

 Por fim, apresentamos como se deu a campanha pela legalidade do PCB, e de 

que maneira a mesma estava integrada à política de frente ampla com os liberais e 

submetida a uma lógica da institucionalidade. 

 Concluímos a pesquisa com uma síntese acerca desse processo de reorganização 

do PCB até conquistar sua legalidade, de que maneira se integra ao projeto de auto-

reforma do regime, proposto e conduzido pelas classes dominantes, e como isso irá 

influir na própria conformação do partido que se apresenta legalizado à sociedade em 

1985. 
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II. A trajetória do PCB entre a anistia e a legalidade através do jornal Voz 

da Unidade (1980-1985) 

 

Capítulo 1. O Jornal Voz da Unidade, expressão da política pecebista, e as lutas 

internas em meio ao processo de distensão política (1980) 

 

Neste capítulo, abordaremos o desenvolvimento e nuances da teoria nacional e 

democrática na linha política do PCB, as mudanças que foram se operando nessa teoria 

e os desdobramentos para a ação política do partido. Em seguida, trataremos das 

especificidades de nossa fonte privilegiada, que é o jornal Voz da Unidade, e como as 

disputas do PCB demonstraram-se no jornal frente à principal defecção da história do 

partido, a saída de Luiz Carlos Prestes, no ano de 1980.  

 

1.1.  Introdução ao debate sobre tática e estratégia: A teoria nacional e 

democrática na vida do PCB  

 

O PCB foi fundamentalmente marcado, em sua linha política, pela perspectiva 

nacional e democrática da revolução brasileira. Até chegar ao período no qual 

estabelecemos o recorte de nossa pesquisa é necessário uma compreensão anterior de 

como se desenvolveu essa teoria explicativa do desenvolvimento do capitalismo no 

Brasil, seus referenciais básicos e a consequente estratégia, advinda dessa explicação, 

para a revolução brasileira. É nosso intuito, com isso, pensar fenômenos e razões que 

irão influir no processo futuro de desagregação e perda de influência do PCB, pois, a 

partir do momento em que este elege uma “falsa realidade” (um capitalismo brasileiro 

incompleto) como guia de suas ações políticas, as consequências para a classe que o 

partido propõe-se a representar e defender são nefastas, bem como para a própria 

organização.  

Levantamos a hipótese de que a incapacidade de atualizar sua estratégia a partir 

da realidade do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, subordinado e associado ao 

capital estrangeiro, é um dos fatores determinantes para o processo de assimilação do 

PCB à ordem burguesa. Além disso, também o é para o insucesso do partido em 

conformar-se como uma grande organização de esquerda no período final da ditadura 

militar. Segundo Anita Prestes (Artigo publicado em sítio do PCB, 11 de abril de 2012): 
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Como não poderia deixar de ser, a fidelidade a uma falsa estratégia 

levou o PCB a adotar táticas que mudavam ao sabor dos 

acontecimentos. Embora os comunistas estivessem sempre nas 

primeiras fileiras dos lutadores por todas as causas justas do povo 

brasileiro, o Partido carecia de autonomia ideológica, ou seja, de um 

programa revolucionário que contribuísse para a aglutinação e a 

formação das forças sociais e políticas capazes de conduzir as lutas de 

nosso povo rumo à revolução socialista. Ficava-se sempre a reboque 

de setores liberais e/ou nacionalistas; perdia-se a oportunidade de, 

através das lutas por objetivos parciais, organizar e educar as massas 

para a necessidade de ir adiante, de preparar-se para a revolução 

socialista. 

Se entre 1922 e 1985 com certeza temos um partido marcado por inúmeras 

rupturas em suas práticas políticas e sociais, fruto das intervenções de diferenciados 

sujeitos, estruturas e conjunturas, não podemos, por outro lado, perder de vista as 

permanências que se colocam para o PCB do ponto de vista das teorias políticas que o 

guiaram. Ao analisarmos o desenvolvimento da estratégia nacional e democrática na 

vida do partido, pretendemos perceber qual a relação de continuidade e superação que 

se dá entre a estratégia que é consolidada nos anos de 1950 e 1960, e a estratégia que 

influi decisivamente nos dilemas que o partido vivencia no período entre 1980 e 1985, 

pois 

[s]e a boa dialética recusa o determinismo e a identidade absoluta 

entre gênese e desenvolvimento, que se fosse aceita aboliria a própria 

ideia de história, por outro lado também considera que os germes de 

determinado processo histórico se desenvolvem e potencializam 

contraditoriamente, influindo em sua dinâmica de modo, às vezes 

decisivo. Se no processo histórico determinados elementos presentes 

em sua origem desaparecem e dão origem a outros, por outro lado, 

outros aspectos originários tornam-se determinantes, afastando outras 

possibilidades de desenvolvimento e demarcando seus limites 

(MACIEL, 2012, p. 380). 

 

O estudo do PCB enquanto sujeito político catalisador dos anseios de uma classe 

faz-se cada vez mais atual em consonância com os projetos políticos e arcabouços 

teóricos que o sustentavam, visto que, de acordo com Gildo Marçal Brandão (1997, 

p.128), até os dias atuais “o país paga o preço pela opção do desenvolvimento acelerado 

e excludente, pela ausência de reforma agrária, etc., e que, não obstante, o ator 

mudancionista colocou um problema que a sociedade não poderia resolver: um falso 

problema”. 

Estamos falando do paradigma da revolução nacional-democrática que está 

imbricada ao PC, desde sua fundação. Se Hobsbawn (2003, p.15) afirma que “todo 

partido comunista é filho problemático do casamento por paixão e interesse entre uma 
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esquerda nacional e a Revolução de Outubro”, os partidos comunistas latino-

americanos, ainda teriam de conviver com as intervenções e limitações constantes 

promovidas pelo Bureau da Internacional Comunista e sua seção sul-americana. 

Portanto, estamos de acordo com Marçal Brandão (1997, p.231) quando diz que 

[a]s razões pelas quais os comunistas brasileiros conseguiram exercer 

influência ideológica e política maior do que sua expressão partidária 

eleitoral e sindical, devem ser procuradas, sobretudo – e para além do 

prestismo – no fato de contarem com uma teoria explicativa muito 

superior à das doutrinas políticas vigentes, de terem produzido um 

novo tipo de intelectual e exercido a função de agência 

“ideologizadora” da política brasileira. 
 

Gildo Marçal Brandão, foi um intelectual que se dedicou ao estudo da História 

do PCB e, além de intelectual reconhecido, foi militante do PCB durante as décadas de 

1960, 1970 e 1980, sendo o primeiro editor geral do Voz da Unidade.  Na citação acima, 

interessa-nos a sua função como cientista social e suas contribuições como referencial 

teórico.  

O PC destacou-se por suas ações no movimento de massa, boa representação 

entre a intelectualidade, mas, sobretudo, pela disseminação do debate acerca da situação 

nacional, desenvolvimento econômico e político, forçando seus adversários a 

ideologizarem o debate e seus críticos a formularem com vistas à refutação de suas 

teorias. Segundo Prado Júnior (1966, p. 29): 

A teoria marxista da revolução, na qual direta ou indiretamente 

deliberada ou inadvertidamente se inspira todo pensamento brasileiro 

de esquerda [...] forneceu mesmo os lineamentos gerais de todas as 

reformas econômicas fundamentais propostas no Brasil [...]. 

 

Caio Prado Júnior aqui se refere ao fato de que a teoria nacional e democrática 

do PCB, com suas nuances e desenvolvimento desde a década de 1920, acabou sendo 

referencial para o debate sobre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil e o 

consequente papel das classes sociais para um projeto de modernização do país.  

O PC, na visão de Marçal Brandão (1997, p.220), foi constituído por uma “elite 

política vinculada à classe operária”, e teve sua história marcada pela disseminação de 

uma teoria marxista, envolta nos acontecimentos do Movimento Comunista 

Internacional e marcada pela análise e impacto dos acontecimentos nacionais em vários 

círculos intelectuais.  

Em março de 1922, militantes sindicais e intelectuais que rompiam com o 

anarquismo reuniram-se em um congresso com o objetivo expresso de fundação de um 
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Partido Comunista, de acordo com as 21 condições fixadas pela III Internacional, 

federação que reunia organizações da classe trabalhadora de vários países sob grande 

influência dos soviéticos, para reconhecimento dos partidos comunistas como sua seção 

sindical.  

Em consonância com a modernização em curso no Brasil, o surgimento de uma 

indústria em estágio inicial, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, e com os 

ventos revolucionários vindos da Rússia, surgia o PCB. Os comunistas russos e a 

perspectiva de uma organização política centralizada empolgavam os jovens intelectuais 

e operários que haviam, em sua maioria, participado de mobilizações e greves no início 

do século sob os auspícios do movimento anarquista.  

A trajetória do PCB, enquanto proposta de representação da classe operária 

organizada, inicia-se com a preparação e divulgação de suas teses produzidas no início 

dos anos 20. Mesmo com todos os problemas devido à tradição marxista incipiente em 

nosso país e ao limite de alcance, obtiveram grande impacto, como explica João 

Quartim de Moraes (1995, p. 57): 

[...] as idéias políticas dos primeiros intelectuais marxistas brasileiros 

desvendaram a dinâmica da evolução nacional na crítica conjuntura do 

final dos anos de 1920 com muito maior lucidez (notadamente no que 

concorre aos efeitos catastróficos da economia mundial – que Brandão 

e Astrojildo, apoiados em seu marxismo rudimentar, previram com 

muita antecedência – sobre a monocultura cafeeira de exportação) do 

que os intelectuais das classes dominantes. 

 

João Quartim está tratando do fato de que esses intelectuais já anteviam em seus 

trabalhos os conflitos entre setores da burguesia, as relações das frações burguesas com 

o capital internacional – que iriam culminar com a chamada “Revolução de 1930” –, a 

crise das oligarquias tradicionais e a presença cada vez maior do capital estadunidense 

na economia brasileira.  

Portanto, estudar esse sujeito político, enquanto projeto de representação das 

classes subalternas no Brasil, suas permanências e rupturas, dá-nos elementos 

importantes da história dos trabalhadores brasileiros e suas lutas sociais.  

O conceito de revolução nacional-democrático burguesa, como primeira etapa de 

uma revolução socialista, é herdado das resoluções do segundo congresso da III 

Internacional Comunista, realizado entre julho e agosto de 1920: “A Terceira 

Internacional Comunista ou Cominterm – foi fundada em Moscou em março de 1919 
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por iniciativa dos bolcheviques, após a vitória da revolução de Outubro e numa época 

de grande agitação na Europa Central” (BOTTOMORE, 1988, p. 197). 

As deliberações do Cominterm começavam a ter importância nas análises e 

práticas das organizações comunistas pelo mundo: 

O Segundo Congresso aprovou as Teses sobre a Questão Nacional e 

Colonial, elaboradas por Lênin, que enfatizavam a necessidade de 

uma aliança antiimperialista dos movimentos de libertação nacional e 

colonial com a Rússia Soviética e os movimentos operários que 

combatiam o capitalismo (BOTTOMORE, 1988, p.198). 

Os contornos definitivos acerca da tática correta para a revolução nos países 

coloniais, semi-coloniais e dependentes, e a consequente análise do estágio de 

desenvolvimento econômico vivido por estes países, viriam a ser dados nas resoluções 

do VI Congresso da Internacional Comunista, realizado em julho de 1928:  

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 

antiimperialista 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 (PROGRAMA... , 2010, p. 29-31). 

 

Tais teses foram absorvidas e validadas pelo PCB e seus principais intelectuais. 

O PCB teve como principais referenciais teóricos, até 1930, Astrojildo Pereira e 

Octávio Brandão, e não podemos negar que, mesmo validando as teses internacionais 

do movimento comunista, houve por parte destes pioneiros do PC um esforço criativo 

para a compreensão das mudanças que se operavam na sociedade brasileira.  

Segundo o filósofo marxista Leandro Konder (1991, p.19), Octávio Brandão foi 

“o intelectual que maior influência exerceu sobre o pensamento dos comunistas 

brasileiros durante a primeira década de existência do PCB”. Octávio Brandão, de 

origem política anarquista, vinculou-se ao PCB logo após sua fundação e, em 1923, 

traduziu o Manifesto Comunista, aliás, a primeira edição de um livro de Marx no Brasil. 

Em 1924, o autor em questão escreveu Rússia Proletária, e, em 1926, concluiu 

sua obra de maior repercussão e críticas, Agrarismo e Industrialismo Ensaio marxista-

leninista sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classes no Brasil, onde tenta fazer 

um apanhado do desenvolvimento econômico brasileiro e sua formação histórica a 

partir de um viés marxista.  
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Segundo Leandro Konder (1991, p. 24), “a influência de Octávio Brandão sobre 

os comunistas brasileiros foi imensa”. De tal modo que o documento programático 

aprovado pelo PCB, em seu segundo congresso, em 1926, baseou-se no livro Agrarismo 

e Industrialismo. 

Nessa obra mestra, o autor sustenta a ideia de um embate entre os interesses do 

agrarismo feudal, representados pelo então presidente Arthur Bernardes, contra os da 

pequena burguesia e do capital industrial, liderados pelo general revolto Isidoro Dias 

Lopes. Considerando as duas vertentes como tese e antítese, apresentava uma síntese: a 

revolução comunista que estaria por vir. Mesmo sob pesadas, e justas, críticas acerca de 

um reducionismo e esquematismo teórico, adjetivos que pressupõem um 

empobrecimento teórico, “a insensatez evidente de tantos dos seus critérios e de tantas 

das suas posições nos parece reveladora de uma situação marcada pela extrema fraqueza 

teórica e política do marxismo no Brasil” (KONDER, 1991, p. 24), a obra de Brandão é 

reconhecida como um referencial da esquerda na década de 1920, como podemos ver 

nessa citação: 

Dentro de seu contexto, o trabalho de Brandão foi um avanço. 

Rompeu com as considerações raciais e naturais para a explicação do 

Brasil e conseguiu, mesmo com todo seu esquematismo, antecipar 

eventos e desdobramentos da cena política brasileira que nenhum 

conservador ou liberal jamais sonhara. Brandão realiza uma ruptura a 

partir do momento em que utiliza em suas análises o arsenal clássico 

do marxismo como a luta de classes, a análise do desenvolvimento 

econômico, as relações políticas internacionais (QUARTIM DE 

MORAES & REIS, 1991, p. 134). 
 

Octávio Brandão irá colocar na ordem do dia a perspectiva de um setor agrário 

apoiado pela burguesia inglesa versus um industrialismo patrocinado pelo capitalismo 

norte-americano. Segundo João Quartim de Moraes (1991, p. 138), o dirigente e 

intelectual pecebista Octávio Brandão, ao dar seqüência a estas análises, “previu” com 

grande exatidão os desdobramentos econômicos e políticos que redundaram na 

Revolução de 1930. Octávio Brandão tratará de questões como a Revolta dos Tenentes 

de 1924, vendo nesta reflexo da movimentação de uma pequena-burguesia urbana em 

contraposição aos “agrários feudais”. Segundo Ângelo Silva (apud QUARTIM DE 

MORAES & REIS, 1991, p. 137), a caracterização do país como feudal é aspecto 

marcante na obra Agrarismo e Industrialismo e “a partir desse pressuposto Brandão 
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procurou desenvolver, ou melhor dizendo, tentou encaixar a tese da revolução 

democrático-burguesa à realidade brasileira”. 

Octávio Brandão embasou as teses iniciais dos pecebistas, apontando para a 

unidade do proletariado com os tenentes revoltosos, com o objetivo de derrubar os 

oligarcas latifundiários. O autor é o primeiro a sistematizar, com as condições e 

arcabouços teóricos que estavam ao seu alcance, as teses feudais acerca do 

desenvolvimento econômico brasileiro e também sobre a revolução nacional 

democrática. Podemos dizer que essa é a infância, são os primeiros passos elaborados 

pelo PCB, da teoria de aliança com setores da burguesia nacional, ideal que marcou 

grande parte da sua história e com desdobramentos marcantes na década de 1980.  

Nesse período, quem também se destaca na formulação das teses nacionais 

democráticas do PCB foi um de seus fundadores, Astrojildo Pereira. O literato e ex-

militante anarquista teve atuação destacada como Secretário Geral do PCB, buscou o 

reconhecimento do partido pela Internacional Comunista, organizou o BOC – Bloco 

Operário e Camponês e foi o primeiro a procurar o então capitão Luiz Carlos Prestes 

para convidá-lo a fazer parte da organização comunista. 

Sobre suas obras, observemos comentário do historiador Ângelo José da Silva 

(apud  MORAES, 1991, p.132): “Em Campo de Batalha [...] Astrojildo Pereira analisa a 

situação política brasileira. Podemos encontrar nesse texto uma estrutura cara às 

análises conjunturais do marxismo (e dos marxistas)”. 

Sobre a obra Manifesto da contra revolução, o historiador a destaca por 

demonstrar “com mais densidade algumas concepções sobre o Brasil, sobre o Estado, 

sobre as classes sociais e sobre o fascismo”. É justamente neste trabalho que Astrojildo 

toca em questão tão cara aos debates posteriores sobre as perspectivas do 

desenvolvimento nacional, e o caráter das mudanças necessárias, a industrialização e a 

associação ao imperialismo: Sobre a industrialização brasileira, nota que as principais 

indústrias estabelecidas no país – frigoríficos, tecidos, fósforos, etc – ou são diretamente 

propriedade de grupos estrangeiros, ou estão a eles empenhados e hipotecados (SILVA 

apud MORAES,1991, p.132). 

Sobre a relevância de tais autores para a formação intelectual do PCB, João 

Quartim de Moraes (1995, p. 67-68) aponta que:  

No Brasil, de 1924 a 1928, Astrojildo Pereira e Octávio Brandão 

formularam um lúcido e concreto programa antioligárquico centrado 
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na aliança da classe operária com a pequena-burguesia revolucionária 

mobilizada desde 1922 sob a bandeira tenentista. 
 

Segundo Gildo Marçal Brandão (1997, p. 69), “a organização proletária se 

antecipa à própria burguesia industrial, que entre 1914 e 1930 apenas começa a se 

politizar”.  

A formação do Bloco Operário ocorre em 1926, posteriormente se 

transformando em Bloco Operário e Camponês – BOC, o qual viria a ser dissolvido em 

1930, caracterizando a tentativa de uma “política independente de classe do 

proletariado”. Neste mesmo ano, o partido elege parlamentares e chega a ter candidato à 

Presidência da República em 1930, o marmorista negro Minervino de Oliveira. Porém, 

os rumos partidários sofrem interferência decisiva em sua rota política devido às 

mudanças no movimento comunista internacional: “O PCB foi novamente abalado pelas 

consequências da aplicação da linha política determinada no VI Congresso da 

Internacional Comunista que deu início ao chamado terceiro período” (RODRIGUES 

NETTO, 1977, p. 369). O “Terceiro Período” iniciou-se em meados de 1928, no VI 

Congresso da IC – Internacional Comunista. A linha política que foi então adotada, 

mais radical, partia do pressuposto de que o capitalismo mundial partia para sua crise 

final, consequentemente, cabia aos partidos comunistas passarem à luta para a tomada 

do poder. O VI Congresso da IC entendeu que os anos que seguiram à primeira Guerra 

dividiam-se em três períodos: o primeiro, de tensões revolucionárias, teria durado até 

1923; o segundo, de estabilização do capitalismo, teria terminado em 1928, quando se 

abriria um terceiro período, marcado por grandes lutas revolucionárias. Dentro de tal 

concepção, os socialistas apareciam, para os comunistas, como os mais perigosos 

“inimigos da classe operária” e deveriam ser desmascarados como “social-fascistas” 

(socialistas nas palavras, fascistas nos atos). Para a América Latina, a etapa 

revolucionária foi caracterizada como “democrático-burguesa”. Porém, os partidos 

comunistas deveriam lutar pela expropriação dos grandes proprietários rurais e das 

empresas, tanto estrangeiras como nacionais. A revolução “democrático-burguesa” 

deveria estar orientada para a instalação, nos países latino-americanos, de um “governo 

operário e camponês” baseados em sovietes de operários, camponeses e soldados. 

Podemos afirmar que passada esta primeira fase, o PCB, com todos os transtornos e 

dificuldades, estava se firmando como um projeto moderno de constituição e 

representação de classe (RODRIGUES NETTO, 1977, p. 369). 
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Se a insuficiência teórica e o pouco acesso às obras de Karl Marx podem ser 

reconhecidos como fatores de impedimento a uma elaboração mais apurada, há de se 

perceber que houve espaço para a reflexão criativa e para a apreensão dos problemas 

nacionais com muito vigor, podendo os primeiros passos da teoria da revolução 

nacional e democrática do PCB serem atribuídas a Octávio Brandão e Astrojildo 

Pereira. Os dilemas tratados pelos comunistas, nesta primeira fase – características do 

desenvolvimento brasileiro, caráter da revolução, política de alianças, relação com o 

movimento comunista internacional – são de suma importância para a contextualização 

dos embates acerca da “Revolução Brasileira” que iriam ser travados nas décadas de 

1950 e 1960, e seu posterior desenvolvimento e resoluções nas décadas de 1970 e 1980.  

A vida do PCB continuará sendo marcada pela tática de aliança e aposta em um 

suposto setor progressista da burguesia nacional durante a década de 1930. 

Independente de uma maior ênfase em uma tática insurrecional, ou por vias 

institucionais, a estratégia nacional democrática é mantida.  O maior exemplo de suas 

iniciativas insurrecionais foi a Revolta de 1935, quando, tendo à frente Luiz Carlos 

Prestes, o PCB tentou tomar o poder, contando com o apoio da pequena-burguesia, no 

caso, os tenentes. Tentativa que foi frustrada sem que houvesse o esperado apoio dos 

“setores mais conscientes da burguesia nacional”. Passando por um período de intensa 

repressão, onde se situa a prisão de Luiz Carlos Prestes, o PCB retorna à legalidade e 

cessam as perseguições somente com o fim da ditadura do Estado Novo, em 1945.  

Em seu breve período de legalidade, de 1945 a 1947, o PCB aprofundou sua 

defesa do programa nacional democrático e, a partir disso, o policlassismo de sua tática. 

Com um grande sucesso nas eleições de 1945, quando elegeu 13 deputados federais e 

1senador, o partido defendia uma unidade nacional ligada à ideia de desenvolvimento 

capitalista no Brasil (PRESTES. A. L. 1980, p. 15-16). Em 1945, Luiz Carlos Prestes, 

então Secretário Geral do PCB, apontava, em informe à direção nacional, a seguinte 

questão sobre a política de união nacional: 

[...] o que convém é a consolidação definitiva das conquistas 

democráticas sob um regime republicano, progressista e popular. [...] 

Ora uma tal república [...] não poderá ser de forma alguma uma 

república soviética, isso é, socialista, mas capitalista, resultante da 

ação comum de todas as classes sociais (apud PRESTES, A.L. Artigo 

publicado em sítio do PCB, 11 de abril de 2012). 

Com o acirramento da Guerra Fria, o PCB é colocado na ilegalidade no ano de 

1947 e, logo em seguida, todos seus mandatos parlamentares são cassados. A política de 
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contenção das lutas populares e confiança na ordem, até então estabelecida pelo PCB, 

dá lugar a uma virada tática que passa a caracterizar o Governo do presidente Dutra 

como de “traição nacional” e “serviçal do imperialismo” e levanta-se a bandeira pela 

derrubada imediata do governo. A questão estratégica mantém-se inabalada mesmo com 

uma virada tática à esquerda. Tal postura “esquerdizante” irá se manter de 1948 até 

1954, quando começam a constituírem-se os contornos da  estrutura mais elaborada da 

tese nacional e democrática, e sua tática decorrente, através da Declaração de Março de 

1958 (PRESTES, A.L., 1980, p. 21-22). 

O debate corrente nas décadas de 1950 e 1960 – ao qual se debruçavam os mais 

diversos matizes ideológicos: liberais, trabalhistas, social-democratas, comunistas e 

trotskistas – era de qual deveria ser o modelo adotado para que o Brasil se tornasse um 

país moderno. Tais reflexões faziam-se presentes, mesmo de maneira incipiente, desde a 

década de 1920, lembrando que o PCB, fundado em 1922, teve uma elaboração 

autônoma e criativa durante essa década, contribuindo com formulações que iriam se 

desdobrar na ação do BOC – Bloco Operário e Camponês, na formação da CGT – 

Confederação Geral do Trabalho, em 1927, refletindo-se na “Revolução de 1930”, e 

serviriam de base para análises futuras sobre os modelos de industrialização de Getúlio 

Vargas e depois de Juscelino Kubitschek:  

Sendo inegável o pioneirismo da ação intelectual comunista, que 

antecipa quase todas as reivindicações, categorias, propostas e ações 

reformadoras que, nos anos 50, se generalizariam pelas sociedades 

civil e política brasileiras [...] O ponto delicado continuava a ser 

diagnosticar qual tipo de capitalismo estava sendo, ou viria a ser o 

brasileiro, sua dinâmica própria e correlatas possibilidades de 

afirmação de tendência democratizante do regime político – 

tendências objetivas sobre as quais fosse possível ancorar uma política 

(BRANDÃO, 1997, p.153). 

Nas décadas de 1950 e 1960, através de grandes intelectuais vinculados ao PCB, 

como Alberto Passos Guimarães, Nelson Werneck Sodré e Caio Prado Junior, o debate 

sobre a via de desenvolvimento capitalista brasileira e a tática e estratégia da revolução 

brasileira irá ganhar grande destaque e tomar os contornos definitivos que irão nortear a 

ação do PCB e sua relação com a burguesia dos anos 1960 até a década de 1980.  

O PCB tem dois documentos exemplares que representam as principais 

mudanças na sua tática política, mudança na sua interpretação sobre o estágio de 

desenvolvimento do capitalismo brasileiro, porém sem mudanças na estratégia da 

revolução socialista em etapas. São eles os principais documentos publicizados pelo PC 
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brasileiro na década de 1950: o Manifesto de Agosto de 1950, como maior inflexão 

tática à esquerda; e a Declaração de Março de 1958, como a estrutura mais elaborada 

do projeto nacional-democrático desenvolvimentista. 

Acerca do nível do desenvolvimento capitalista no país, mantêm-se no Manifesto 

 de Agosto a noção geral, herdada das resoluções do VI Congresso da Internacional 

Comunista para os países coloniais, semi-coloniais e dependentes, realizado em 1928, 

de que não é possível o capitalismo desenvolver-se no Brasil sem a remoção de seus 

restos feudais representados pelo latifúndio.  

Há de se destacar, nas análises do PCB, nesse momento, o contexto internacional 

da Guerra Fria, conflito entre União Soviética e Estados Unidos. A partir de 1947 e 

1948 avança um processo de perseguição às organizações comunistas a nível mundial. 

No Brasil, o PCB é colocado na ilegalidade e todos os seus parlamentares são cassados. 

A animosidade que a vitória da revolução socialista na China causou nas potências 

capitalistas, a iminência de uma possível 3ª Guerra Mundial e de um conflito nuclear em 

consonância com as restrições à atuação dos comunistas no campo da institucionalidade, 

vão reforçar, na política do PCB, o caráter insurrecional e de preparação para um 

conflito direto de classes no Brasil.  

Para além da concordância com as análises do movimento comunista 

internacional, o Manifesto de Agosto de 1950 ainda caracteriza o Brasil como estagnado 

economicamente, em processo de colonização crescente, e denuncia um governo de 

traição nacional que, servindo aos interesses do Imperialismo, implementaria uma 

política de não-desenvolvimento industrial, preservando o país em uma condição de 

“produtor e exportador de matérias-primas baratas”. Os fatores que justificam que essa 

política do PCB, que se inicia em 1948, seja reconhecida como “esquerdista” 
4
 é a sua 

caracterização do Estado, da função da democracia e de suas vias institucionais, o papel 

do partido no processo de transformação da sociedade e a tomada de poder por parte dos 

comunistas. 

O Manifesto de Agosto de 1950 define o Estado como representante dos grandes 

latifundiários e capitalistas associados ao imperialismo norte-americano, define a 

Constituição como “código de opressão” e as eleições como uma “farsa”. Portanto, só 

                                                           
4
Autores atribuem esquerdismo ao PCB, nesse período, por sua postura de deslocamento da estrutura 

sindical oficial e por reconhecer como mínimos os espaços de disputa no campo da institucionalidade. 

Tais análises podem ser encontradas em: SANTOS & SEGATTO (2007); KONDER (1991); BRANDÃO 

(1997). 
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seria possível alcançar a independência nacional com a derrubada violenta do governo e 

fora dos limites destes mesmos governos vigentes. Quanto à frente-nacional anti-feudal 

e anti-imperialista, a burguesia nela tem seu lugar, porém, esta deve estar sob a direção 

da classe operária. Assim, “[o] Manifesto de Agosto privilegia a centralidade operária na 

construção da democracia e na ruptura com as formas institucionais da autocracia 

burguesa [...] mediante a priorização da luta de massas como instrumento para conquista 

do poder” (MAZZEO, 1999, p.76). 

 Se, por um lado, temos elementos “irrealistas e redutores da realidade” que 

conduzem a uma prática sectária, e que leva entre outros fatores o PCB a um 

decréscimo de sua inserção social, por outro lado,  

[m]esmo não rompendo com a visão da revolução realizada em 

“etapas” e com a idéia de impulsionar a “etapa nacional-libertadora”, 

essa virada permite ao PCB chegar a uma compreensão mais realista 

em relação ao caráter do capitalismo brasileiro e sobre sua condição 

de associação subordinada ao imperialismo, ao enfatizar a inserção do 

Brasil no quadro do reordenamento da economia mundial (MAZZEO, 

1999, p.76). 

Já a Declaração de Março de 1958 reconhece a extensão e ampliação do 

capitalismo no país em consonância com formas de produção arcaicas: “se incrementam 

as forças produtivas, progride a produção capitalista [...] Conservam-se em vastas áreas 

as relações atrasadas e a dependência do imperialismo” (Declaração de Março de 1958). 

A Declaração de Março foi influenciada pela crise do MCI – Movimento 

Comunista Internacional dos anos de 1956-1957. A política externa da URSS – União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas, após a 2ª Guerra Mundial, foi pautada na lógica 

da coexistência pacífica com os países capitalistas para preservar a segurança do estado 

soviético. As consequências de tal política foram a ausência de apoio e em alguns casos 

de boicote a processos revolucionários, como os que ocorriam na Grécia e na China. A 

contradição entre capital e trabalho, a nível mundial, era substituída, na lógica soviética, 

pelo conflito entre a URSS democrática e os EUA imperialistas, e os partidos 

comunistas de outros países acabaram ficando a reboque dessa política, segundo 

Mazzeo (1999, p. 86): “a Declaração de Março, juntamente com o V Congresso 

constituem a versão comunista brasileira da política implementada não somente pela 

URSS, mas por todos os PCs historicamente vinculados ao MCI”. 

Como parte dessa crise do MCI, com reflexos nos debates internos do PCB 

sobre suas elaborações acerca do caráter da revolução e sobre o desenvolvimento do 
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capitalismo, está a divulgação do chamado Relatório Kruschev durante o XX Congresso 

do PCUS. Nesse relatório, eram denunciadas práticas de culto à personalidade, 

dogmatismo e falta de democracia interna na URSS, sob direção do antigo líder Joseph 

Stálin. Tais questões iriam precipitar o debate interno sobre a linha política e, 

principalmente, causar uma reformulação nos quadros dirigentes, com a exclusão de 

quadros que viriam a fundar o PC do B (Partido Comunista do Brasil), em 1962.  

Vejamos, então, que a questão democrática e a coexistência pacífica, como 

políticas do MCI, são elementos que encontramos na política do PCB destacados na 

Declaração de Março de 1958, em forma de atualizações para uma política nacional. 

Podemos observar que a busca de setores progressistas da burguesia brasileira como 

aliados subordinava o conflito capital versus trabalho, em uma clara política de 

conciliação de classes.  

Na Declaração de Março de 1958 algumas questões são revistas: faz-se presente 

uma noção de amplo desenvolvimento da economia capitalista, o que modificava as 

condições políticas e econômicas do país, permitindo a luta pelo progresso e pela 

democracia; estabelece-se uma nova caracterização do Estado e de seus governos, pois, 

se no início dos anos 1950 a tarefa era substituir, através do assalto frontal ao poder, a 

“ditadura feudal-burguesa serviçal do imperialismo por um governo revolucionário, 

emanação direta do povo”, em 1958 se lê: “um Estado em que participa também a 

burguesia interessada no desenvolvimento independente da economia nacional”. 

Portanto, estava aberto o caminho das “Reformas Sociais orientadas pelo interesse 

convergente da Nação”, o caminho da transformação: “o processo da Revolução 

Brasileira seria o da gradual acumulação de reformas profundas [...] dentro do próprio 

regime atual [...] chegando até as transformações radicais exigidas pelo 

desenvolvimento histórico brasileiro em sua presente etapa” (Declaração de Março de 

1958).  

Sendo assim, nessa análise, o desenvolvimento capitalista no país havia 

fortalecido uma burguesia nacionalista crescente, que vinha ocupando postos chave no 

Estado e que teriam um objetivo em comum com os trabalhadores, a remoção dos 

entraves a seu pleno desenvolvimento: o imperialismo norte-americano e o latifúndio. 

Assim, é reconhecido o papel das eleições no fortalecimento do campo nacional-

democrático e também o Partido não reivindica mais a hegemonia da classe operária na 
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condução da frente nacional, como podemos perceber nestes dois trechos da Declaração 

de 1958: 

A sociedade brasileira encerra também a contradição entre o 

proletariado e a burguesia... Mas esta contradição não exige uma 

solução radical na etapa atual. Nas condições presentes de nosso país, 

o desenvolvimento capitalista corresponde aos interesses do 

proletariado e de todo o povo... Os comunistas de modo algum 

condicionam a sua participação na frente única a uma prévia direção 

do movimento. 

Partindo desta reflexão, podemos perceber a trajetória dos principais elementos 

que permaneceram inabalados dentro do pensamento intelectual do PCB, com as 

concepções etapistas da Revolução Brasileira, influenciados fortemente pelas 

Resoluções da Internacional Comunista e pelas orientações da URSS de Stálin e 

Kruschev. Coube a intelectuais como Astrojildo Pereira, Octávio Brandão, Nelson 

Werneck Sodré, Alberto Passos Guimarães, a partir de elementos nacionais darem 

validade à tese nacional e democrática, porém, não sem sofrer contestações por outros 

intelectuais de dentro do próprio partido, como Caio Prado Júnior. Mesmo sob 

influência do dogmatismo e de análises internacionais mecanicistas, o trabalho dos 

intelectuais ligados ao PCB levou em conta elementos concretos da formação histórica e 

os articulou com as circunstâncias políticas reais do país para construir a chamada 

“teoria consagrada” da revolução brasileira. A intelectualidade ligada ao PCB deu corpo 

a tais teses nacionais e democráticas, dedicando-se à análise dos níveis de 

desenvolvimento econômico brasileiro e, se não conseguiram romper com uma estrutura 

de pensamento vinculada a uma ortodoxia do Movimento Comunista Internacional, não 

deixaram, por outro lado, de pautar o debate da modernização brasileira a partir de 

elementos reais de nossa realidade e de esforços criativos.  

A política sintetizada na Declaração de Março de 1958 e, posteriormente, 

afirmada no V Congresso do partido, em 1960, irá cumprir um papel destacado nos 

embates aqui analisados dentro do PCB na primeira metade da década de 1980. Com a 

posse do presidente João Goulart, em 1961, logo após a renúncia de Jânio Quadros, 

toma corpo a tese de uma união nacional entre a classe trabalhadora e a burguesia,  

tendo em vista a primeira etapa da revolução brasileira. O PCB reconhece as 

características vacilantes dessa burguesia, expressas nas posições dúbias do próprio 

presidente João Goulart, e crê que a pressão popular pode levar a burguesia a despertar 

seu potencial revolucionário e realizar as reformas de base (PANDOLFI, 1995, p.189).  
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Porém, desta feita, ao contrário das perspectivas que nortearão o partido na 

década de 1980, o PCB não exclusiviza os caminhos institucionais: “Para conseguir a 

implementação das reformas, o partido defendia a utilização de métodos diversificados: 

era possível o uso tanto de instrumentos pacíficos e legais, como o voto, até o uso de 

mecanismos ilegais e violentos” (PANDOLFI, 1995, p. 192). 

Enquanto o PCB avançava nas lutas de massa radicalizadas no início da década 

de 1960, a realidade não confirmava, no campo institucional, o sucesso da estratégia 

nacional e democrática. Um golpe militar abateu-se sobre o Brasil, suprimindo as 

liberdades de organização social e mobilizações populares que estavam em curso. A 

apreciação sobre as causas que levaram à derrota da esquerda podem ser divididas em 

duas análises mais difundidas, e todas dão grande destaque ao papel desempenhado pela 

então maior força da esquerda no país, o PCB, os erros e acertos da tática, porém, sem 

tocar na questão da estratégia nacional-democrática. 

 A primeira interpretação, comum aos grupos que irão optar pela luta armada na 

resistência à Ditadura e de muitos militantes que irão romper com o PCB após o golpe, 

é a de que houve desvios de direita na conduta do PCB. Segundo essa análise, havia 

elementos de uma situação pré-revolucionária naquele momento histórico do pré-64, e a 

falta de radicalidade não permitiu a conclusão do processo a favor dos trabalhadores. A 

confiança demasiada e a priorização de aliança com a burguesia teriam desarmado a 

classe operária para levar em frente suas lutas. Segundo Jacob Gorender, um dos 

redatores da Declaração de Março de 1958, membro da direção nacional do PCB até 

1967, quando rompe e opta pela luta armada através da organização do PCBR – Partido 

Comunista Brasileiro Revolucionário: 

[...] o período 1960-1964 marca o ponto mais alto das lutas dos 

trabalhadores brasileiros neste século, até agora. O auge da luta de 

classes em que se pôs em xeque a estabilidade institucional da ordem 

burguesa sob os aspectos do direito de propriedade e da força 

coercitiva do Estado [...]. A classe dominante e o imperialismo tinham 

sobradas razões pra agir antes que o caldo entornasse (GORENDER, 

1987, p.66-67).  

Gorender, ao analisar as teses oficiais do PCB sobre as causas da derrota em 

1964, diz que os documentos do partido fazem a equivocada avaliação de que era 

necessário na época “o congelamento das relações sociais e da situação política como 

remédio para evitar o golpe militar direitista” (GORENDER, 1987, p.66-67).  
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Na visão que se tornou oficial pelo PCB, ratificada em seu VI Congresso em 

1967, foram os desvios à esquerda que levaram à derrota. A postura de radicalização 

política do PCB no movimento de massas teria jogado setores da burguesia e da classe 

média, que apoiavam as reformas de base, a passarem para o outro lado, dos 

latifundiários e do capital financeiro, apoiados pelo imperialismo estadunidense e sobre 

a batuta dos militares brasileiros. O dirigente do PCB, Salomão Malina, afirma que : 

no pré 64, muitas das concepções que havíamos superado vêm à tona 

e passam a predominar na nossa ação cotidiana. Alguns documentos 

da época mostram um ataque às vacilações de Jango, a um nível em 

que o golpe era desferido nele, e não no inimigo. Nesse sentido, nós 

contribuímos para o sucesso de um golpe de direita. Esse desvio foi 

mais perigoso (MALINA, 1990, p. 206). 

Frente ao golpe militar de 1964, o PCB irá sofrer uma série de defecções de 

militantes e dirigentes que optam pela luta armada, mas que, em sua grande maioria, 

continuam bebendo da fonte teórica da revolução nacional e democrática que norteava o 

partido. O que mudava era a ênfase na tática insurrecional, no papel hegemônico da 

classe trabalhadora, de que maneira e quais eram os setores da burguesia ou pequena 

burguesia que poderiam ser conquistados. Para o PCB, frente à situação de ditadura 

militar, a tática era de arregimentar uma frente ampla para combater a ditadura, 

reconquistar a democracia e fazer com que o país pudesse se desenvolver novamente.   

Segundo um dos dirigentes do PCB, David Capistrano Filho, o partido, no pós-

golpe, foi o primeiro “a compreender a absoluta necessidade de uma aliança de forças 

políticas e sociais, ampla e heterogênea, para derrotar a ditadura resultante do golpe 

militar de 1964” (VOZ DA UNIDADE, n. 43, 30/01 a 05/02 de 1981, p. 03). 

A análise de que houve um desvio esquerdista nos momentos que 

precederam o golpe militar, fez com que o Congresso de 1967 afirmasse claramente 

qual era o caminho a ser seguido: “Se no pré-64 „ser comunista‟ era lutar pelas reformas 

na lei ou na marra, no pós-64 „ser comunista‟ era lutar por reformas e revolução apenas 

na lei” (PANDOLFI, 1995, p. 207).  

Sobre as etapas e o caráter da revolução brasileira, afirmava-se no VI Congresso: 

A revolução brasileira em sua atual etapa deverá liquidar dois 

obstáculos históricos que se opõem ao progresso da nação: o domínio 

do imperialismo e o monopólio da terra. Ela é assim nacional e 

democrática. Devido à preponderância do fator nacional, a direção do 

golpe principal está voltada contra o imperialismo, principalmente o 

norte-americano, e seus agentes internos [...] Mesmo não liquidando a 

exploração dos operários pela burguesia, a revolução nacional e 

democrática abre caminho para a vitória do socialismo (Resoluções do 
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VI Congresso do PCB de 1967 in VOZ DA UNIDADE, n. 354,16-

23/07 de 1987). 

Tendo em perspectiva a questão estratégica, as resoluções do VI Congresso, de 

1967, coincidiam com as do V Congresso, de 1961, pois mantinham a defesa de que “a 

atual etapa da revolução brasileira” continuava sendo “antimperialista e antifeudal, 

nacional e democrática” 
5
. Entretanto, os desdobramentos dessa estratégia sofreram 

graves abalos devido às experiências traumáticas que o PCB viveu entre o V e o VI 

Congressos, como a saída de renomados dirigentes que defendiam uma postura tática 

mais à esquerda, e também a luta armada, como Carlos Mariguella, Jacob Gorender, 

Mário Alves e Apolônio de Carvalho, entre outros. O fato de se manter intacta a 

perspectiva estratégica entre a Declaração de Março de 1958 e o V e VI Congressos 

não quer dizer que a tática partidária tivesse se mantido a mesma. Um das questões 

principais passava pela análise de que os “desvios à esquerda”, por parte do partido, 

teriam precipitado a queda de Jango, além disso, corroborava para uma revisão de sua 

atuação a saída de grandes dirigentes para a luta armada, e que afirmavam justamente o 

contrário, que o golpe era reponsabilidade da política recuada do partido. Dentro dessa 

conjuntura, o PCB, sem tocar na análise do desenvolvimento do capitalismo no país, 

que continuaria sendo visto como bloqueado devido aos entraves do latifúndio e do 

imperialismo, e mantendo a defesa de uma revolução nacional e democrática em etapas, 

afirmava, em 1967, que deveriam combater os desvios cometidos, que consistiriam em 

“admitir a revolução não como fenômeno de massas, mas como resultado da ação das 

cúpulas, ou, no melhor dos casos, do Partido” (“Teses” Voz Operária, suplemento 

especial in PRESTES, A.L., 2012, p.126). 

Em 1974, com o fim do chamado “milagre econômico” e a desaceleração da 

economia brasileira, após 10 anos de um processo de avanço das reformas capitalistas 

necessárias a aprofundar o capitalismo de tipo monopolista, integrado, dependente e 

subalterno ao capital internacional, inicia-se um processo de distensão política, chamada 

pelo governo militar de “transição lenta, segura e gradual à democracia”. O que o 

governo chamava de “distensão” nada mais era que “a limitação da transição à simples 

dinamização dos mecanismos de representação política previstos pela própria 

institucionalidade autoritária” (MACIEL, 2004, p. 85). O início dessa chamada 

                                                           
5
 Tese 30, apresentada e aprovada no V Congresso do PCB, em 1967. 
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transição democrática, que só se iria findar com a realização de eleições para presidente 

da república em 1990, se constituía como 

resposta do bloco no poder a uma situação de crise de hegemonia, em 

que as contradições interburguesas ameaçavam organicamente sua 

unidade interna e o movimento político e social das classes 

subalternas se colocavam numa perspectiva progressiva de ruptura 

com a feição populista e paternalista da autocracia burguesa 

(MACIEL, 2012, p. 48). 

 

A distensão gradual propugnada pelo regime exigia a desarticulação de 

instrumentos e organismos ligados à classe trabalhadora, e em especial o PCB. Dentro 

dessa conjuntura é deflagrada a Operação Radar 
6
 e, entre os anos de 1974 e 1976, o 

PCB irá sofrer uma intensa repressão por parte do Governo Militar. Os dirigentes que 

conseguem escapar têm que ir para o exterior e o órgão central de comunicação o Voz 

Operária passa a ser produzido fora do país. Segundo o diagnóstico do período feito 

pelo Voz da Unidade, em 1987: 

Análise das quedas de 1975, examinando sua natureza política e de 

classe [...] a repressão foi das mais brutais em toda a história do 

partido: 26 membros do Comitê Central presos, dez dos quais 

assassinados, mais de mil militantes presos, barbaramente torturados, 

alguns dos quais também assassinados.” (VOZ DA UNIDADE, n. 

354, 16-23.07.1987, p.03). 

A realidade do PCB, a partir de meados da década de 1970, será a de 

enfraquecimento: além da repressão brutal, há também a impossibilidade de manter um 

funcionamento básico da vida interna do partido, sua direção nacional quase toda se 

encontra no exterior exilada e seus militantes impossibilitados de atuar abertamente nos 

movimentos sociais, sob risco de prisão e eliminação física. O PCB vai perdendo 

influência sobre as organizações políticas da classe operária e perde a hegemonia que 

gozava na esquerda e nos movimentos sociais até 1964.  

Mesmo sob forte ataque e fragilidade orgânica, o partido mantém a visão de que 

sua estratégia nacional e democrática está correta, enxerga que setores da burguesia 

descontentes com o regime militar poderiam somar a um projeto comum com os 

trabalhadores, e que o acerto de sua política se expressava na votação expressiva que o 

partido de oposição consentida, o MDB – Movimento Democrático Brasileiro, recebeu 

nas eleições de 1974. No ano de 1975,  

                                                           
 
6
 Operação Radar foi uma operação secreta do Governo Militar, efetivada entre 1974 e 1976, e que tinha 

como finalidade liquidar o PCB antes do processo de abertura “lenta, gradual e segura” (PINHEIRO, 

Milton, entrevista cedida ao Portal viomundo.com.br de 22.03.2014). 
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[e]m dezembro, já no exílio, o Comitê Central do PCB aprova uma 

Resolução Política indicando que, embora tenha ocorrido uma 

abertura nas relações diplomáticas do Brasil, com o reconhecimento 

de Angola como Estado independente, é fascista o caráter do governo 

Geisel. Assinala o êxito do movimento oposicionista nas eleições do 

ano anterior, nas quais os comunistas participaram efetivamente, 

destaca os avanços da Frente Democrática e indica as tarefas políticas 

do Partido e as condições e objetivos da luta democrática e 

antifascista. Nesta reunião o Comitê Central elege nova Comissão 

Executiva – composta por Prestes, Teodoro de Melo, Marly Vianna, 

Anita Leocádia e Gregório Bezerra. O Comitê Central recompõe 

assim sua direção após as “baixas” sofridas devido ao furor 

anticomunista da ditadura brasileira. A resolução só será publicada na 

Voz Operária de abril de 1976, quando o órgão do partido volta a 

circular, impresso no exterior (REIS FILHO, 2013, p.20). 

Em 1978, realizam-se eleições legislativas em todo o país e o PCB elege, pela 

legenda do MDB, os deputados federais Roberto Freire, por Pernambuco; Alberto 

Goldman, por São Paulo; Modesto da Silveira e Marcelo Cerqueira, pelo Estado do Rio 

de Janeiro; Jackson Barreto, por Sergipe; Eloar Guazelli, pelo Rio Grande do Sul. Nesse 

mesmo ano, em Sofia, na Bulgária, ocorre reunião do Comitê Central, onde o partido 

ressalta o aprofundamento do antagonismo entre a Nação e o regime militar fascista e 

aponta, como tarefa principal dos comunistas, o fortalecimento e a ampliação da frente 

antiditatorial (REIS FILHO, 2013,p.24). O partido se empenhava no fortalecimento de 

uma frente que incorporasse todos que tivessem divergências com o regime. Tal frente 

materializava-se no MDB, partido onde o PCB se incorporava, e ajudava a organizar.  

No fim dos anos 1970, frente a uma conjuntura de crise econômica mundial, 

amplas mobilizações dos trabalhadores, greves em fábricas e com uma insatisfação 

popular crescente, com as guerrilhas de esquerda todas desarticuladas e com o PCB 

fraturado, a ditadura militar dá mais alguns passos em seu projeto de redemocratização 

pelo alto. O governo encaminha e garante a aprovação da lei da Anistia, possibilitando o 

retorno dos dirigentes comunistas que estavam exilados no exterior. Tal lei se colocava 

em uma perspectiva de transição da distensão para a abertura política,  

marcada pela implementação de diversas reformas políticas, que 

alteraram aspectos importantes da institucionalidade autoritária e 

possibilitaram o alargamento da arena da disputa política, através da 

ampliação e pluralização da esfera da representação política e da 

transferência definitiva de mecanismos reguladores do conflito 

político do Executivo para o Legislativo e o Judiciário (MACIEL, 

2004, p.151). 

 

O movimento de submissão transformista do PCB ao movimento de auto- 

reforma do regime deve ser pensado também levando em conta que a perspectiva de 
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canalização das contradições sociais e da oposição politica para o campo da política 

institucional – e onde as pautas das classes subalternas não fossem hegemônicas – foi 

desenvolvida pelo próprio governo militar como estratégia para contornar a crise de 

hegemonia e manter a autocracia burguesa. Ou seja, a política de Frente Ampla que o 

PCB propunha, passando pelo alargamento institucional do Estado, estava previsto, em 

certa medida, pelo próprio projeto de auto-reforma do regime. Com certeza, o projeto de 

auto-reforma trabalhava em duas frentes para conduzir a distensão do regime com 

segurança: em um primeiro momento, o estrangulamento e eliminação física das 

organizações populares, evidenciada na Operação Radar; em seguida, todo um projeto 

para garantir a adesão da Oposição, no sentido de que essa não colocasse em risco o 

Poder Burguês e que não colaborasse para um processo onde a crise conjuntural pudesse 

se tornar uma crise de hegemonia:  

Assim, as reformas políticas e a passagem da distensão à abertura 

evidenciaram a necessidade de superar a crise conjuntural, 

recompondo as alianças do bloco no poder, limitando a sociedade 

política ao horizonte burguês pela sua imunização relativa em relação 

às demandas dos “de baixo” e preservando a autocracia burguesa 

(MACIEL, 2004, p. 152). 

 

A estratégia nacional e democrática do PCB irá se somar ao processo de auto- 

reforma pelo alto conduzido pelo regime, que passava por apassivar as organizações 

contra hegemônicas. Portanto, a linha política do partido será influenciada tanto pelas 

questões práticas e limites do jogo político que eram estabelecidas pela fração burguesa 

no poder, como por uma interpretação histórica de tarefas em comum com a burguesia e 

de uma democracia incompleta a se efetivar no capitalismo brasileiro, que levaria a uma 

democracia de massas e, posteriormente, ao Socialismo.  

Sobre as ebulições sociais, que ocorriam em 1978, o PCB avaliava que a nova 

conjuntura, de intensas greves operárias, impulsionava a redemocratização. Importante 

destacar esse fato, pois se constitui em um contraponto a políticas posteriores do partido 

na década de 1980, as chamadas políticas de “apertar os cintos”, de caráter reformista 

mais explícito, que encaravam movimentos grevistas como elementos de 

desestabilização da democracia a ser conquistada. Sobre essas greves, especificamente 

nesse momento, a avaliação do PC é positiva: 

na declaração do Comitê Central sobre o movimento sindical, 

publicada no Voz Operária número 152 de novembro de 1978 o 

partido avaliava [...] que esses movimentos e as lutas operárias teriam 
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aberto uma primeira brecha em uma das áreas mais sensíveis do 

sistema , isto é, a política salarial anti-operária, da política econômica 

do regime. Segundo o PCB, o avanço do movimento operário teria 

lançado a luta pela democracia para outro patamar (ANTUNES & 

SANTANA, 2007, p. 383). 

O partido defendia a articulação da luta sindical com a luta mais ampla, a batalha 

democrática em outras esferas: 

[...] para superar a exploração e a opressão capitalista, não basta que 

os trabalhadores se organizem sindicalmente. Os trabalhadores, como 

classe, necessitam lutar politicamente para a conquista das 

transformações políticas, econômicas e sociais que os libertem da 

exploração capitalista (Voz Operária nº 152 in ANTUNES & 

SANTANA, 2007, p. 383). 

Contudo, a partir de 1979 e 1980 percebemos uma oscilação na posição do PCB 

acerca das lutas grevistas, quando já se percebia receios do partido em relação a 

mobilizações que levassem ao confronto e colocassem em risco o processo de 

redemocratização (ANTUNES & SANTANA, 2007, p. 384-386). 

A política de frente única, desdobramento da perspectiva estratégica de 

revolução nacional e democrática afirmada no VI Congresso – que recusava a luta 

armada e defendia o combate à ditadura através das lutas de massa e de um amplo arco 

de alianças, de grande alcance com os liberais, para isolar a reação conservadora –

parecia, no final dos anos 1970, a tática correta que teria isolado o regime autocrático e 

gerado as condições para a derrubada do regime militar. Logo, a manutenção dessa 

tática e o debate sobre em quais condições se dariam a transição para um regime 

democrático fariam com que a maioria da direção do partido optasse pelo 

prolongamento da tática e, ainda mais, fizesse com que se tornasse questão estratégica, 

em mais um exemplo de tatiticismo, deixando para um momento posterior os objetivos 

classistas e revolucionários.  

Ao retornarem do exílio, os dirigentes pecebistas irão se defrontar com a 

seguinte realidade: organização fraturada e traumatizada devido ao assassinato de vários 

quadros dirigentes do comitê central; partido organicamente desestruturado, 

desarticulação entre organismos de base e as direções; influências do movimento 

comunista internacional, de um lado, a lógica de coexistência pacífica com os países 

capitalistas por parte da URSS e, de outro, o eurocomunismo propondo compromisso 

com os liberais e uma democracia como valor universal.  
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Entre os que se mantiveram no PCB, da década de 1950 até 1979, com exceção 

do pequeno grupo ligado a Prestes em debates fechados no Comitê Central, a teoria 

nacional e democrática em sua última versão congressual manteve certa unidade. 

Porém, a estratégia pecebista, que teve seu eixo básico mantido entre a Declaração de 

Março de 1958, o V Congresso, em 1960, e o VI Congresso, em 1967, seria agora 

contestada. De um lado, Prestes dizia abertamente que essas resoluções estavam 

superadas e que o caráter da revolução seria socialista. De outro, o Centro Pragmático 

reconhecendo o desenvolvimento capitalista, mas ainda procurando aliados entre a 

burguesia para a construção de um capitalismo autônomo; e ainda os chamados 

eurocomunistas, que afirmavam que a questão a ser ultrapassada e secundarizada era a 

nacional, que as tarefas pluriclassistas manter-se-iam, mas que o eixo da estratégia 

deveria estar na questão da democracia.  

A mudança para a contralidade da questão democrática, ou mesmo uma fusão da 

questão nacional com a democrática
7
, só viria a se consolidar depois do VII Congresso, 

em 1984, conforme trataremos no capítulo terceiro deste trabalho.  

A reorganização do PCB, no pós-anistia, estará então marcada pela estratégia 

nacional e democrática e as reivindicações pela sua superação ou atualização. Em um 

primeiro momento chamada de revolução democrático-burguesa, agrária e anti-

imperialista e depois de revolução nacional-democrática, a estratégia do PCB irá se 

manter, no início da década de 1980, como revolução democrática e nacional. 

Conserva-se a perspectiva de unidade com setores da burguesia e a ideia de tarefas 

conjuntas a serem realizadas pela democratização e progresso do país. 

 

1.2. Voz da Unidade: A imprensa partidária entre o debate interno e a 

disputa política externa. 

 

A importância do jornal Voz da Unidade como fonte privilegiada de 

investigação está no fato de que esse periódico representa a face do PCB aberta ao 

público. É a parte que dialoga com a sociedade, por isso é tão importante e exemplar 

para nosso estudo quanto a análise dos documentos internos. Um estudo do PCB, 

                                                           
7
 Tal qual explicita Hercules Correa, em edição do Voz da Unidade n. 229, em encarte especial de 30.11-

06.12.1984 
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através de seu órgão central de comunicação, na década de 1980, é um campo ainda 

inexplorado e trabalho árduo a que essa pesquisa se propõe.  

O Jornal Voz da Unidade tem como data de sua primeira edição o dia 30 de 

março do ano de 1980, constando em sua página número dois a seguinte direção 

jornalística: Henrique Cordeiro como diretor responsável; Armênio Guedes, Lindolfo 

Silva, Teodoro Mello e Gildo Marçal Brandão como Conselho Editorial. Informa que a 

sede é em São Paulo e sem a tiragem de jornais publicada. Com letras garrafais na capa 

do jornal, há a frase “O que pretendemos” e, logo abaixo, na capa, um editorial onde 

destaca que o jornal estava “voltado para a defesa dos interesses da classe operária e do 

povo, e que se coloca na linha de defesa das grandes causas nacionais” (VOZ DA 

UNIDADE, n. 01, 30.03-05.04.1980, p. 01 – Editorial). 

O jornal esteve em circulação de 30 de março de 1980 (edição número 01) a 15 

de junho de 1991, quando foi impressa sua última edição, de numero 515. Manteve de 

16 a 20 páginas por edição. Trouxe também a circulação de encartes especiais, como em 

momentos de tribunas de debates congressuais, cadernos sindicais e de relações 

internacionais. Manteve periodicidade semanal, com exceção do período que 

compreendeu da edição 505 (Setembro de 1990) à edição 515 (Junho de 1991) que 

foram mensais. Publicou com maior regularidade as seguintes seções: Ponto de Vista, 

Diálogo, Entrevistas (nas páginas centrais), Cartas (com espaço reduzido a partir da 

saída do grupo renovador, em junho de 1981), Ideias, Opinião, Polêmica. Além destas, 

havia charges e análises esportivas (sem regularidade), assim como os encartes 

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

(PCUS), sobre as Eleições, Movimento Sindical, Cultura, Política e Socialismo. 

Também havia artigos esporádicos sobre temas variados como meio-ambiente, ciência e 

tecnologia e a questão indígena. 

O Voz da Unidade era a expressão direta do tipo de política que surgia 

sustentada pelo PCB à época, 1980, de unidade de forças contra a ditadura e pela 

democracia, e sucedia o jornal que circulava clandestinamente, o Voz Operária. A 

própria diferença entre os nomes dos jornais pode levar à reflexão sobre a posição 

pública que o PCB passava a assumir: mais que representar e dialogar somente com a 

classe operária, o seu discurso pluriclassista propugnava a “unidade” dos democratas e 

patriotas, uma ideia de renovação da própria forma de apresentação do jornal, para 

potencializar a disputa de hegemonia entre as forças democráticas, o que para muitos 
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que ali escreviam significava também ser entendido pela classe operária. Hércules 

Correa, membro do Comitê Central do PCB, que acabara de chegar do exílio, em 

entrevista ao Jornal do Brasil é questionado:  

J.B.: O fechamento da Voz Operária é uma decisão que se encaixa no 

propósito de buscar a confiabilidade do regime, levando a que os 

comunistas acabem com o jornal que era símbolo de sua resistência? 

H. Correa: [...] Suspendemos a circulação do Voz Operária como 

jornal que teria de continuar a ser clandestino, porque se abriram 

condições para nossa participação pública na vida do país. Não resta 

dúvida de que a Voz Operária foi um símbolo de nossa resistência. 

(Jornal do Brasil, 03-02-1980 in CARONE, 1982, p. 261). 

 Pedro Célio Alves Borges, componente da editoria do Voz da Unidade nos anos 

de 1980 e 1981, ao falar do surgimento do novo jornal dá a ideia de caráter mais amplo 

que estava colocada. Assim, aborda:  

[...] o instrumento nacional que o PCB tinha era a Voz Operária. E o 

Voz Operária era um jornal dirigido aos militantes do PCB, lido pelos 

militantes do PCB. A orientação dentro do Brasil era agora de além de 

falar aos militantes se falasse para as forças políticas do Brasil inteiro, 

para a opinião pública do pais (Entrevista concedida ao pesquisador 

em 21/01/2014).  

A conjuntura política do PCB era o fundamental para fazer a distinção do papel 

dos dois jornais:  

A Voz Operária era um jornal para a vida clandestina do partido, para 

manter vivo o partido na clandestinidade, com vínculo entre seus 

militantes. Basta olhar a característica textual e a imagem da Voz 

Operária. Em qualquer texto da Voz Operária você não encontra um 

texto com menos de cinco ou seis páginas e espaço de um tipo que 

chamaríamos hoje de uma escrita oito ou dez. Era cada tijolaço que só 

o militante mais disciplinado e obediente daria conta de ler aquilo 

(Pedro Borges em entrevista concedida ao pesquisador em 

21/01/2014). 

O novo jornal, o Voz da Unidade, era encarado como a possibilidade de um 

diálogo mais amplo, “já era um jornal que procurava tratar de temas da sociedade mais 

do que dos temas do partido [...] A segunda diferença era a técnica redacional, os textos 

eram para serem lidos, para que as pessoas entendam a posição do partido sobre aquilo” 

(Pedro Borges em entrevista concedida ao pesquisador em 21/01/2014). 

O Voz Operária, jornal que antecede o Voz da Unidade, foi fundado em 1948, 

em um contexto de agravamento da Guerra Fria, em que havia a iminência de um 

combate entre EUA e URSS, passando pelas tensões na Guerra da Coréia, e quando o 

governo brasileiro impõe uma ofensiva contra o PCB – o partido é colocado na 

ilegalidade e seus parlamentares tem os mandatos cassados. Os jornais do partido de 
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então tem suas redações invadidas e o jornal do PCB, Classe Operária, sai de 

circulação. Nesse momento é que o jornal Voz Operária passa a ser o jornal oficial, 

porém, clandestino. Ele é sucedido por outras publicações do partido no final da década 

de 1950, como o semanário Novos Rumos, e depois volta a circular, também 

clandestinamente, na sequência do golpe militar no Brasil, de 1964. Com a repressão 

brutal da ditadura militar, o jornal tem suas atividades paralisadas no ano de 1975. Em 

janeiro de 1975, a repressão localiza a oficina clandestina do Voz Operária, destrói sua 

gráfica e o jornal, que ainda consegue ser impresso até o mês de maio, no Brasil, deixa 

de circular por quase um ano. Em abril de 1976, o Voz Operária volta a circular, sendo 

editado em Paris e enviado ao Brasil, onde se mantém em circulação até o ano de 1979. 

(REIS FILHO, 2013,pp.18-19). 

O Voz Operária era o espaço onde o Comitê Central publicava os documentos 

oficiais, onde foram publicadas as resoluções congressuais de 1967, os informes, 

balanços da direção nacional, orientações em relação à política sindical e demais frentes 

de ação do PCB. Segundo Denis de Moraes (1986, p.46), o Voz Operária tinha como 

características: “palavras de ordem em todas as páginas, extensos artigos extraídos das 

obras de Marx, Lênin e Engels e permanente chamamento à mobilização dos 

militantes”.  

Dinarco Reis, militante do PCB e membro de seu Comitê Central, nas décadas 

de 1950, 60,70 e 80, afirma que o Voz Operária entre os anos de 1976 a 1979 passou a 

ser um espaço onde se refletiam as disputas internas do partido, em especial as do 

Comitê Central. O jornal seria um órgão onde as “tendências direitistas exporiam suas 

opiniões”. Dinarco faz uma crítica aos militantes chamados eurocomunistas, que 

estavam à frente do jornal à época, defensores das perspectivas do socialismo 

heterodoxo, mais distantes da orientação soviética, e próximos das concepções que se 

faziam presentes à época nos partidos comunistas da França, Itália e Espanha (REIS, 

2011, p.106) 

O jornal Voz Operária foi a maneira de orientar a militância na clandestinidade, 

dentro de uma conjuntura de repressão que se abatia sobre os comunistas na década de 

1970. O Voz da Unidade sucede o Voz Operária a partir de uma nova conjuntura, que 

dava lugar então a um instrumento de comunicação que se pretendia mais amplo, em 

um contexto de disputa pelos rumos do partido. O Voz da Unidade foi lançado em meio 

a uma crise interna do partido. Com a Lei da Anistia, em 1979, os principais dirigentes 
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do PCB que estavam exilados no exterior puderam voltar ao Brasil, e é na situação de 

enfrentamento com as posições divergentes do então secretário geral do PCB, Luiz 

Carlos Prestes, que se estabelece a nova publicação dos comunistas. Quem assumia a 

direção do informativo eram militantes ligados à perspectiva eurocomunista
8
. Anita L. 

Prestes, então integrante da direção nacional do PCB, romperia com o partido em 1980, 

ao lado de Luiz Carlos Prestes, que havia lançado sua “Carta aos Comunistas” acusando 

a maioria da direção do partido de desvios à direita. Ela afirma: 

Na mesma ocasião em que era lançada a Carta aos Comunistas, o 

Comitê Central dava início à publicação do semanário Voz da 

Unidade, inicialmente dirigido por Armênio Guedes. Sua orientação 

seguiria a mesma linha “eurocomunista” ou “renovadora”, segundo 

alguns, de Voz Operária no exterior, cuja edição havia sido suspensa 

(PRESTES, A.L., 2012, p. 244). 

Anita Prestes diz que o jornal que antecede o Voz da Unidade, o Voz Operária, 

atuava, no final da década de 1970, já como um difusor de uma democracia formal, 

colocando o PCB a reboque do MDB e da oposição burguesa: 

As ilusões na democracia burguesa e o abandono de um 

posicionamento de classe, ou seja, de uma análise de classe da 

sociedade brasileira, haviam se tornado a tônica de “Voz Operária” 

promovendo a desorientação da militância partidária (PRESTES, 

A.L., 2012, p. 210). 

O Voz da Unidade surge, então, como parte integrante da luta entre três grupos 

políticos pela direção do PCB: os chamados eurocomunistas, onde se destacam 

Armênio Guedes, Carlos Nelson Coutinho e Raimundo Santos, os militantes ligados a 

Luiz Carlos Prestes, incluídos aí militantes históricos como Marly Viana, Jose Sales, 

Anita Prestes, Agliberto Vieira Azevedo e Gregório Bezerra; e o chamado “centro 

pragmático”
9
, capitaneado por Giocondo Dias e Salomão Malina. Em uma de suas 

últimas edições, de número 502, o editorial do Voz da Unidade destaca o aspecto de 

                                                           
8
 Eurocomunismo foi um movimento de mudança estratégica e teórica iniciado na década de 1970 por 

vários partidos comunistas dos países capitalistas – os partidos de massa da Itália, da Espanha e da 

França, bem como numerosos partidos menores – em reação ao XX Congresso do Partido Comunista da 

União Soviética – PCUS, em 1956. Para os eurocomunistas, era necessário atrair novos eleitores, além da 

classe operária – em particular, das camadas médias – e  estabelecer alianças funcionais com outras forças 

políticas. O caminho para o socialismo deveria ser pacífico, democrático, e construído a partir da 

realidade nacional. As experiências dos maiores partidos eurocomunistas na década de 1980 

demonstraram sérias debilidades e acabaram por se confundir com cópias mal feitas das perspectivas 

social-democratas (BOTTOMORE, 1988, p.144). 
9
 Optamos por usar a expressão Centro Pragmático para nos referir ao grupo que se constituía a maioria 

da Direção Nacional do PCB nos períodos referidos, tal grupo tinha a característica de sempre estar se 

equilibrando entre posturas e grupos à direita e à esquerda como forma de manter um expediente tático 

que garantia a eles a manutenção do aparelho partidário. 
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conflito que permeou o surgimento do jornal: “a nossa Voz da Unidade já surgiu num 

momento de crise, que se refletiu em seu interior e marcou para sempre a trajetória do 

jornal” (VOZ DA UNIDADE, n. 502, 26.07 a 01.08.1990, p. 02). 

O jornal é fundado e tem em sua direção, em um primeiro momento, um grupo 

de dirigentes e militantes considerados “renovadores”
10

, tendo como editor o dirigente 

Gildo Marçal Brandão, até perderem o controle do jornal para a maioria do Comitê 

Central, capitaneado, nesse momento, por Salomão Malina e Giocondo Dias.  Em 

análise sobre o período, o cientista político e militante, naquele momento, da ala 

renovadora do PCB, Raimundo Santos, nos diz: 

Nessa primeira fase do jornal comunista aparecem artigos, editoriais e 

ensaios historiográficos, inovando com questões proibidas, 

interpretando a própria orientação oficial do VI Congresso de 1967 

num sentido renovador; ou já abrindo o temário pecebista para além 

dos paradigmas marxistas leninistas (SANTOS, 1994, p.41). 

Porém, as posições renovadoras no jornal não encontraram tanto eco, pois havia 

uma grande resistência, na base do PCB, a qualquer superação do arcabouço teórico 

clássico do partido, Marx e Lênin, e também às interpretações explicitamente 

policlassistas advindas do comunismo europeu. Misturaram-se posições de 

independência de classe, de setores mais à esquerda do partido, ao lado de outras 

posições advindas de uma ortodoxia stalinista
11

 (os militantes próximos das posições do 

Centro Pragmático) para combater internamente os eurocomunistas. Ainda segundo 

Santos (1994, p.42): 

a resistência das bases e direções intermediárias a essa orientação 

renovadora, latente em relação à aceitação do jornal, e expressa nas 

cartas publicadas na sua “página dois”, demonstrava e dava o 

argumento que faltava para a direção nacional sufocar esse 

pensamento, sem dúvida minoritário no PCB, intervindo na 

organização do jornal para que ele, afinal, expressasse as concepções 

prevalecentes. 

A partir daí, muitos desses eurocomunistas irão sair do PCB, como: Carlos 

Nelson Coutinho, Leandro Konder e Aloisio Teixeira, porém outros como Marcos Del 

Roio, Alberto Aggio, Raimundo Santos, Ivan Ribeiro e Luiz Werneck Viana irão se 

                                                           
10

 Um dos primeiros a fazer uso dessa expressão é o próprio militante dessa perspectiva política, Armênio 

Guedes, e tal referência é feita a esse grupo pelo fato de defenderem a democracia como valor universal, 

o que seria uma inovação na política do PCB, que sempre propugnou a democracia como valor de classe. 
11

 Termo que se refere principalmente à natureza do regime que existiu na União Soviética sob a direção 

de Stalin. Tal termo adquiriu uma conotação genérica e altamente pejorativa, notadamente nos meios de 

esquerda, qualificando comportamentos ditatoriais, burocráticos, arbitrários e repressivos de pessoas e 

regimes de esquerda (BOTTOMORE, 1988). 



51 

 

manter aglutinados em torno do “centro pragmático”, contudo, sem voltar a definir os 

rumos do Voz da Unidade (PRESTES, A. L., 2012). Sobre o período dirigido pelos 

renovadores eurocomunistas:  

O jornal teve as seguintes redações: primeiro um conselho editorial 

formado por Armênio Guedes, Lyndolpho Silva, Teodoro de Melo e 

Gildo Marçal Brandão; depois, esse mesmo conselho, mais um editor 

chefe (Gildo Marçal Brandão); e finalmente à hora da saída dos 

renovadores da Voz da Unidade, aquele conselho mais dois conselhos 

de direção: um em São Paulo (Antônio Gaspar, David Capistrano 

Filho, Francisco Almeida, Gildo Marçal Brandão, Luiz Arturo Obojes, 

Marcos Antônio Coelho Filho, Marco Aurélio Nogueira, Marco 

Daminiani, Marco Moro, Rachel Soares, Reinaldo Belantini, Ruth 

Tegon); e outro no Rio de Janeiro (Carlos Antônio Lopes, Ivan 

Ribeiro, Leandro Konder, Luiz Werneck Viana, Mauro Malin, 

Rogério Marques Gomes, Teresa Ottoni) (SANTOS, 1994, p.131). 

Importante elemento que nos traz a pesquisa é o fato de que, na primeira fase do 

Voz da Unidade, que vai de sua primeira edição até a edição 60 – período em que o 

editor geral era Gildo Marçal Brandão e de ascendência explícita dos eurocomunistas – 

o conflito de opiniões era comum nas páginas do jornal. Podemos eleger como marco 

desse período o fato de termos uma grande seção de cartas do leitor, onde encontramos 

as mais variadas posições críticas explicitadas. O espaço para as posições mais 

próximas ao que defendia Luiz Carlos Prestes, as chamadas posições à esquerda, tinham 

menos espaço, geralmente restrito à seção de cartas, mas o debate entre o Centro 

Pragmático e os Renovadores dava-se larga e abertamente, na seção de cartas e ainda 

através de vários artigos no Voz da Unidade.  

 

1.3.  Referenciais constitutivos: O jornal como fonte privilegiada 

  

Estabelecemos aqui uma relação direta entre ideologia, a forma de implementar 

um processo de comunicação e de formatar um instrumento comunicacional, no caso, 

um jornal. A ideologia nesse sentido é entendida como 

uma concepção de mundo implicitamente manifesta na arte, no 

direito, na atividade econômica e em todas as manifestações da vida 

individual e coletiva. (...) torna-se o terreno sobre o qual os homens se 

movimentam, adquirem consciência de sua posição, lutam etc. 

(GRAMSCI, 1991, p.63). 

Este grupo político, dos comunistas do PCB, reivindica-se representante de uma 

classe social, os trabalhadores, tem uma concepção de mundo fundada nos referenciais 

teóricos de Karl Marx e Friederich Engels, de uma sociedade cindida em classes e do 
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protagonismo do proletariado na superação do modo de produção capitalista. Os 

comunistas também têm como referenciais as obras e o pensamento de Lênin, líder 

máximo da Revolução Socialista que ocorreu na Rússia, em 1917. Essas referências da 

prática e cultura dos comunistas tratam de maneira específica a questão da imprensa e, 

através do entendimento de algumas particularidades desse tipo de imprensa, 

acreditamos ser possível qualificar nossa fonte para estudarmos o partido através do 

jornal, em seu processo de reorganização e afirmação na primeira metade da década de 

1980. 

A concepção de partido em Lênin traz em si o papel do jornal como 

sedimentador da vida partidária: é o que faz o partido não se perder nas lutas locais e 

corporativas e é também o que estabelece a ligação, a unidade do discurso e da ação de 

um partido em âmbito nacional ou internacional, enfrentando de uma vez só os 

problemas da formação política e da organização. Por isso, se faz como “órgão central 

do partido” e a análise de tal fonte torna-se, portanto, privilegiada para o trabalho 

histórico com um partido comunista de referencial leninista (LENIN, 1984, p.72). 

Para Lênin, que dedicou parte de sua vida na elaboração da questão organizativa, 

o jornal para o partido tem um papel que extrapola a mera informação e educação do 

público alvo. O jornal, para o líder russo, tem um caráter organizativo: “A missão do 

jornal não se resume, no entanto, a difundir as ideias, a educar politicamente e a 

conquistar aliados políticos. O jornal não é só um propagandista coletivo, mas também 

um organizador coletivo” (LENIN, 1984, p. 72). 

Lênin, que soube aliar a militância política com a tarefa de intelectual, tinha 

como referência as contribuições de Marx e Engels acerca do papel da imprensa para 

uma organização dos trabalhadores, e esses três autores marcam a tradição da imprensa 

comunista. Através de suas intervenções como jornalistas, com seus artigos, Marx e 

Engels vislumbravam a possibilidade da crítica teórica e a agitação para a luta política. 

Marx (1980, p. 68) entende que o papel da imprensa: “é ser o cão de guarda público, o 

denunciador incansável dos dirigentes, o olho onipresente, a boca onipresente do 

espírito do povo que guarda com ciúme a sua liberdade [...]. O dever da imprensa, 

portanto, é minar as bases do sistema político existente”.  

Entendendo que um partido operário não pode prescindir de um instrumento de 

combate e disputa de opinião, Engels escreve em 1894: 
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Na vida de cada partido, particularmente na de um partido operário, o 

primeiro jornal diário significa um passo adiante. É a primeira posição 

para que o partido possa, pelo menos no terreno da imprensa, lutar 

contra seu adversário empregando uma arma equivalente (ENGELS 

apud SMIRNOV, 1980, p. 121).  

Cabe a nós pensarmos na proposta do partido para o jornal, o que se assemelha e 

se distingue de uma maneira geral da concepção de outro intelectual marxista, Antônio 

Gramsci, para o qual a imprensa partidária é vista sob a ótica do conceito de “jornalismo 

integral”. Esse tipo de jornalismo 

que não somente pretende satisfazer todas as necessidades (de uma 

certa categoria), de seu público, mas pretende também criar e 

desenvolver estas necessidades e, consequentemente, em certo 

sentido,  gerar seu público e ampliar progressivamente sua área 

(GRAMSCI, 2004, p.197). 

 

Temos, então, na visão gramsciana a defesa de um jornal que, mais do que 

atender um público, tem o papel de formar público, atuando como um intelectual 

coletivo cuja tarefa é servir de expediente para um trabalho educativo-formativo e 

influenciando na cultura de seus leitores. 

É importante perceber como o jornal Voz da Unidade cumpriu ou deixou de 

cumprir esse papel de intelectual coletivo, de um jornal que desempenha a função de 

intelectual orgânico, que educa, dirige a classe trabalhadora, opera uma reforma moral e 

produz ideologia. Na problematização específica do Voz da Unidade frente à tradição da 

imprensa comunista internacional, é necessário pensar o quanto podemos relacioná-lo 

com o jornal de tipo novo gramsciano, que disputa com os jornais burgueses, tem 

seções de cultura, esporte, e dialoga com as amplas massas; e o quanto esses periódicos 

estiveram mais próximos do jornal leninista, mais restrito, voltado para os quadros 

políticos e a militância, tal qual se apresenta o jornal que o antecede, o Voz Operária. 

Através dessas problematizações ponderamos a relação do jornal em estudo com 

círculos culturais mais amplos e intelectuais em geral.  

 Em particular, no jornal Voz da Unidade, que teve em seu primeiro corpo 

editorial, de 1980 a meados de 1981, a presença de Carlos Nelson Coutinho, Leandro 

Konder e outros responsáveis pela difusão de Gramsci no Brasil, é necessário 

investigarmos se houve ou não uma perspectiva gramsciana de jornalismo. É importante 

averiguarmos, também, se essa influência de uma leitura gramsciana na fundação do 

Voz da Unidade confirma-se após a saída dos chamados renovadores ou eurocomunistas 

da sua direção, os quais reivindicavam a construção de um jornal que não fosse todo de 
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modelo tradicional, em consonância com suas propostas de um PCB para além das 

influências tradicionais do socialismo soviético. Tais disputas partidárias balizadas por 

distintas compreensões teóricas no campo do marxismo, suas consequências e 

permanências, tornam, portanto, o Voz da Unidade uma rica fonte para apreensão dos 

dilemas pecebistas na década de 1980. Um jornal como este, que tinha colunas de 

futebol, crítica de cinema, de música, charges, entrevistas com literatos e onde o maior 

evento de agitação, finanças e propaganda do Partido era a festa de aniversário do 

jornal, o “Festão da Voz”, se diferenciava na forma dos “órgãos centrais do partido” e 

em especial do clandestino Voz Operária que o antecedeu. 

 Gramsci enxerga “revistas e jornais como meios para organizar e difundir 

determinados tipos de cultura” (GRAMSCI, 2004, p. 32). A questão é qual tipo de 

cultura era difundida pelo Voz da Unidade, se era a cultura da classe subalterna  e que 

caminhava rumo a uma reforma intelectual que propugnasse a superação do capitalismo 

ou se era uma cultura que desarmava a classe trabalhadora ao se amoldar à ordem 

dominante. Nesse sentido, o discurso produzido pelo Voz da Unidade, em um dos seus 

editoriais, demonstra a visão difundida pelo partido: 

Claramente definida desde o primeiro exemplar, essa missão 

correspondia a um esforço para que a classe operária, e com ela a 

maioria do povo, adquira a compreensão de que “só o socialismo é 

capaz de oferecer soluções definitivas para os seus problemas 

fundamentais”. O semanário nacional dos comunistas surgiu com uma 

proposta ampla, que permanece atual. E viabilizou-se como 

instrumento de organização do PCB e luta pela sua legalidade (VOZ 

DA UNIDADE, n. 502, 26/07 a 01/08 de 1990, p.02). 
 

O partido sustenta uma posição de que o socialismo é a solução final, mas, 

segundo a estratégia que lhe guiava desde a fundação do jornal, tal objetivo seria 

alcançado em um futuro distante. Anteriormente, haveria tarefas em comum com a 

burguesia e por isso se afirmava o caráter “amplo” do semanário, em consonância com 

o que se buscava do próprio partido. 

Observando a imprensa comunista e, em nosso caso, o Voz da Unidade, como 

local privilegiado para atuação dos intelectuais e espaço destinado à educação (para 

além dos que lêem o jornal) dos colaboradores/militantes do partido, perfaz-se aqui um 

encontro de objetivos entre Lênin e Gramsci. Segundo Lênin (1978, p. 07): 

A sua tarefa técnica de assegurar um abastecimento regular de 

informações ao jornal e uma difusão normal do mesmo obriga já a 

criar uma rede de agentes locais do Partido único, de agentes que 
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mantenham entre si relações intensas, que conhecem o estado geral 

das coisas [...] e que depositem suas forças na organização de distintas 

ações revolucionárias. 

  

Ao extrapolar o papel do jornal, para além da informação, ele destaca os 

resultados que podem ser alcançados para a organização partidária através do jornal:  

 

E se unimos nossa força para assegurar a publicação de um jornal 

comum, esse trabalho preparará e destacará não somente os 

propagandistas mais hábeis, como também os organizadores com mais 

destreza, os dirigentes políticos do Partido mais capazes, que podem, 

no momento necessário, lançar a consigna do combate decisivo e 

dirigi-lo (LENIN, 1978, p.07). 

  

Essa formação política e capacitação de quadros que pode ser efetivada no 

próprio processo de organização do jornal, através de correspondentes e do diálogo 

interno, vão ao encontro do que Gramsci (2004, p. 35) elaborou ao falar de “certas 

redações de revistas, que funcionam ao mesmo tempo como redação e como círculos de 

cultura”.  

O Voz da Unidade, por sua vez, não rompe com a postura vertical entre o jornal 

e o leitor, verticalidade essa que é comum também aos meios de comunicação 

tradicionais burgueses. Para o projeto desse jornal, o importante não é a construção de 

outras formas de estabelecer comunicação, mas a construção e organização do partido e 

afirmação de sua linha política pluriclassista. E, nesse momento, entre 1980 e 1985, o 

PCB não opera uma reforma moral e intelectual em suas hostes, não atua como uma 

escola de quadros junto aos movimentos de trabalhadores. O jornal explicita uma 

prática política de uma organização que nega a centralidade operária para construção de 

uma revolução democrática de fato, que passaria por negar o poder burguês.  Nesse 

aspecto, o Voz da Unidade não poderia se aproximar da concepção gramsciana de 

imprensa, pois, para Gramsci, o papel do jornal é construir a hegemonia da classe 

trabalhadora, é promover uma reforma intelectual e moral na sociedade, e a construção 

do partido teria que estar integrada a esse objetivo. Um partido e um jornal que não 

estimulam relações democráticas em seu interior e em relação à militância não 

caminham rumo a uma reforma moral e intelectual que tenha em vista uma sociedade de 

emancipação e igualdade.  

Não encontramos no Voz da Unidade um jornal de modelo gramsciano,  pois, 

em sua perspectiva de abertura, de jornal amplo, o informativo, como expressão da 

política pecebista, está integrado a uma política que perdeu a centralidade da 
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constituição do sujeito revolucionário e subordina-se à oposição burguesa, projeta-se 

como “cauda da burguesia”, que se encontra de forma subalterna na frente ampla, seja 

dentro do PMDB ou, posteriormente, como componente da Aliança Democrática, 

integrado  à lógica de auto reforma do regime. 

Entre os anos de 1980 e 1981, os espaços de conflito de ideias eram mais abertos 

na seção de carta ao leitor, refletindo o momento de instabilidade no corpo diretivo 

partidário. Posteriormente a esse período, em um dos raros espaços abertos para o leitor, 

podemos observar uma crítica ao Voz da Unidade acerca do alvo a ser atingido pelo 

jornal. Na Coluna chamada “Do Leitor” sob o título “Reclamações à Voz”, um militante 

aborda a questão e ainda pontua as diferenças que o jornal deveria ter com a imprensa 

burguesa: 

Volto a reclamar do conteúdo do Voz da Unidade. É um jornal feito 

para as camadas médias e não para a classe operária e para as massas, 

com exceção de algumas reportagens e colunas. O jornal não está 

cumprindo o seu papel de forma conseqüente; o ideal seria a edição de 

dois jornais: um para os militantes do PCB e outro para as massas. Na 

minha opinião deve existir uma imprensa operária que responda à 

altura o bombardeio dos meios de comunicação de massa controlados 

pela burguesia (Voz da Unidade, n. 368, 23-29.10.1987, p.10 – Carta 

de Jurandir Barreto e Silva, Pelotas-RS). 

A crítica do leitor nos traz elementos não somente sobre o jornal em si e o seu 

papel, mas aponta fundamentalmente questões referentes ao partido e sua estratégia. As 

deficiências do jornal, apontadas pelo leitor do Voz da Unidade, refletem a própria 

estratégia política do partido. Durante a década de 1980 o que fez o PCB se não 

procurar se abrir e atrair as camadas médias? A estratégia democrática e nacional que 

norteará o PCB, no período recortado de nossa pesquisa, entendia que todos os setores 

democráticos interessados no progresso do país deveriam se unificar contra os interesses 

monopolistas nacionais e internacionais. 

Nesse quesito, é necessário destacar que o jornal em estudo foge a uma das 

características que, segundo Lênin, seria essencial na imprensa comunista: a 

participação dos correspondentes operários, “para construir uma nova forma de 

comunicação, é necessário que um receptor organizado passe a ser também emissor de 

seu próprio acontecer” (LENIN, 1984, p. 72). No Voz da Unidade, o que se valora não 

são os correspondentes ou espaços que facultam a palavra ao leitor, ao militante de base 

do partido, visto que o espaço/seção “Do Leitor”, é muito resumido após a edição de 

número 60 e, na maioria das edições analisadas, sequer existe.  



57 

 

O PCB irá enfrentar uma série de convulsões internas a partir do retorno de seus 

dirigentes do exílio. Neste trabalho, abordamos já as diferenças entre o Centro 

Pragmático e Luiz Carlos Prestes, os conflitos em relação a apoiar ou não os setores 

mais combativos do movimento sindical e ainda debates sobre o papel das eleições e da 

democracia. Frente a tantos embates internos, o Voz da Unidade irá representar a 

posição de um grupo dirigente majoritário que não pretende facultar a “Voz” aos que 

destoam de suas opiniões e da estratégia congressual em vigor. A política de frente 

ampla do partido o afastava da perspectiva leninista porque optava por ampliar seu 

leque de interlocução para além da classe operária e da militância, distanciava-se da 

valorização de correspondentes operários para o jornal, mas privilegiava ter 

correspondentes profissionalizados para cobrir as notícias das movimentações 

institucionais. Isso não quer dizer que o partido não tivesse jornalistas que fizessem 

cobertura das movimentações sindicais, porém, esses não eram propriamente os 

operários ajudando a construir o partido e o seu jornal.  

Ao abordar a questão do leitor/receptor do Voz da Unidade , Denis de Moraes 

(1986, p. 27) problematiza:  

... o ponto de referência da publicação é servir de porta-voz do grupo 

político onde o receptor se inclui. Talvez por isso haja tão poucos 

espaços para a expressão dos pontos de vista dos leitores no semanário. 

O PCB se manifesta em lugar de seus ativistas, como se fosse capaz de 

resumir em cada notícia o que reivindica seu conjunto orgânico de 

militantes. 

 Entendemos que para além do que diz Moraes, mais que pretender sintetizar a 

opinião de todos os seus militantes, o PCB tentava suturar suas crises internas e 

divergências através de seu órgão de imprensa, e ainda se posicionar junto à Sociedade  

pela conformação de uma frente ampla pela democracia e progresso do país. Em 

entrevista, Ivan Pinheiro dá a exata medida de como o Voz da Unidade era instrumento 

da disputa política e também expressão da linha política pecebista à época:  

Então, para você ter ideia eu estou construindo a CUT e o partido 

tinha dois jornais totalmente diferentes um do outro, se você quiser 

pesquisar depois eu tenho este jornal. É uma raridade, viu? O partido 

tinha a Voz da Unidade que era o jornal do partido com a política de 

frente democrática até 1986, 1987. E tinha um jornal sindical do 

partido em que chamava Correio Sindical, pela esquerda, em que a 

manchete puxada era a fundação da CUT, puxar a greve geral, num 

conflito violento (Entrevista cedida ao pesquisador em 02.06.2014). 

Percebemos, claramente, uma ruptura do PCB com a tradição leninista de 

jornalismo. O jornal em estudo não pode ser, então, entendido dentro dessa perspectiva 



58 

 

leninista, pois, a partir  do momento em que o jornal não ouve o conjunto dos militantes, 

tal contexto o aproxima de uma  tradição monolítica, burocrática e conservadora que é 

ligada ao que foi conhecido como stalinismo, uma verticalidade burocrática entre 

direção do partido e sua base. Segundo Moraes (1986) o partido pretende falar por 

todos, mas em um momento de crise isso se faz cada vez mais distante.  

Há de se destacar que o Voz da Unidade, mesmo sendo exemplar dessa posição 

de “argamassa da ordem” da política do PCB, e sua política pluriclassista, acaba 

divulgando lutas e causas populares que estão à margem dos meios de comunicação 

oficiais. Isso nos remete à compreensão do quanto nossa fonte é privilegiada ao 

percebermos elementos, em suas páginas, de um processo de amoldamento à ordem 

burguesa pelo qual passa o PCB, que não se dá de maneira uniforme, sem contradições. 

Quando da fundação da CUT – Central Única dos Trabalhadores, as mudanças de 

posição e posturas dos dirigentes partidários e sindicais nas páginas do Voz da Unidade 

dão um quadro de como se operavam as contradições partidárias em relação às 

mudanças na conformação e organização da classe operária naquele momento. De 

acordo com as mudanças, confrontos de classe e disputas internas, o aparelho 

divulgador da ideologia partidária, o jornal, também se move e isso o faz uma fonte 

excepcional para nossa pesquisa. 

Através desse jornal, percebemos que as bases sociais do PCB nos movimentos 

sindical, popular, negro, de mulheres, de juventude, bem como sua tradição no 

enfrentamento aos militares, pressionavam o partido a se posicionar ao lado das lutas 

sociais, não havia como não publicizar as greves e reivindicações crescentes dos 

trabalhadores. Do outro lado, percebem-se pressões que jogavam o partido rumo a uma 

institucionalização, a privilegiar as forças para o crescimento eleitoral e dentro da 

ordem.  

Portanto, mesmo com as pressões das bases sociais do partido e dos militantes 

que negavam a sua assimilação à ordem dominante, o eixo central do reformismo e da 

capitulação se mantém.  Mesmo ao declarar um apoio com autonomia para críticas ao 

Governo Sarney, o partido deixa intacta e sem questionamentos a nova forma de 

institucionalização da democracia burguesa no país e, nesse cenário, o rompimento com 

o modo de produção dominante, o capitalismo, aparece como sonho distante. Ao 

reforçar a legitimidade das greves contra o arrocho salarial, no início do Governo 
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Sarney, o PCB afirma a necessidade de unidade entre os trabalhadores, os patrões e o 

próprio governo: 

Entendem os comunistas, porém, que a solução para a problemática 

revelada pelas greves não é meramente econômica. Ela passa – como 

já insistimos anteriormente –por uma reorientação global da política e 

da economia, que implica um pacto político-social: uma grande 

articulação que envolva o movimento sindical, o governo, os 

empresários e os partidos políticos para definir as questões cruciais 

imediatas (VOZ DA UNIDADE, n. 248, 04-10.05.1985, p. 02 – 

Editorial). 

O que está colocado é perceber, através do Voz da Unidade, como o PCB 

contribuiu para reforçar ou desconstruir a rede de consensos estabelecida pelo status 

quo econômico, social e político e, a partir disso, entender o processo de capitulação e 

amoldamento à ordem por parte do partido no período de sua reorganização (1980-

1985). Segundo Moraes (1986, p. 81): 

O PCB [...] projeta para o jornal a imagem de um meio de 

comunicação que sustenta a sua “guerra de posições”, indistintamente, 

em relação aos monopólios de informação, ao Estado, à classe 

dominante e aos aparelhos partidários correntes. E, nesse sentido, 

concebe o discurso do Voz da Unidade como emblema de sua lógica 

de poder. 

O jornal é tão emblemático da política partidária que, no período final dos 

combates que levarão à desagregação do PCB (1990-1991), a direção, que controlava o 

jornal, propõe a própria dissolução do mesmo, refletindo a crise do partido:  

A Voz da Unidade, agora, tem seus limites ditados pelo futuro do 

partido. O debate em curso entre os comunistas – discute-se uma nova 

cultura, uma nova política, uma nova esquerda e um Novo Partido – 

impõe a conclusão óbvia: um novo jornal. É o que estamos propondo 

nessa edição, sem emocionalismos. A Voz da Unidade, tal como está, 

esgotou-se. Precisamos elaborar um novo projeto (VOZ DA 

UNIDADE, n.502, 26.07-01.08.1990, p.03). 

Nesse momento, a concepção leninista, centralizada, de um jornal como órgão 

central do partido, parece não servir mais à nova forma de partido que a maioria do 

grupo dirigente do PCB (expressa no conselho editor do jornal) quer organizar. Para 

eles, o Voz da Unidade: “não consolidou-se como projeto jornalístico pluralista, 

atrelando-se irremediavelmente à estrutura partidária [...] Há que se debater e repensar a 

imprensa comunista para superar suas limitações atuais e definir um novo projeto” 

(VOZ DA UNIDADE, n. 502, 26.07-01.08.1990, p. 03). 

Por fim, destacam em uma nota do Conselho Editorial: “Entendemos que o Voz 

da Unidade deve desaparecer, se queremos uma publicação que vá disputar 
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efetivamente o mercado político e anunciantes. Isso para não falar do desaparecimento 

da foice e martelo (algo que até o Pravda
12

 aboliu)” (VOZ DA UNIDADE, n. 502, 

26.07-01.08.1990,p.03). O referido jornal, do primeiro número ao último, externalizou 

posições exemplares de como o PCB equilibrava-se frente aos desencontros com sua 

identidade e origem de classe, com as análises nacionais e com suas fraturas internas. 

Como conciliar posições à esquerda e à direita de militantes insatisfeitos com os 

descaminhos do PCB, ao tentar falar para todos, para a sociedade, no que deveria ser 

uma voz de unidade.  

Ao optarmos por trabalhar os elementos de crise e reconfiguração do PCB, no 

período recortado, através do jornal Voz da Unidade, concluímos que é importante 

historicizar esse periódico não só em relação à tradição internacional e referenciais 

teóricos da imprensa comunista, mas em relação aos próprios informativos que o partido 

já manteve em funcionamento em outras conjunturas. Tal enfoque não pode ser 

encarado também de maneira separada, visto que tais comparações só fazem sentido 

para esmiuçarmos a fonte de nossa pesquisa, o jornal Voz da Unidade, frente ao objeto, 

que é o partido e frente às conjunturas e teorias políticas que o influenciaram. 

Ao pensarmos o Voz da Unidade em relação a uma tradição de informativos 

comunistas durante quase todo século XX, não é intenção homogeneizar publicações de 

tempos e conjunturas diferentes, mas perceber as particularidades que irão influenciar 

nossa fonte privilegiada de investigação. Ao pensar esse jornal em relação aos 

principais jornais que marcaram a história do partido, queremos problematizar os 

diferentes “marxismos” e referências históricas que servirão aos grupos que disputam 

no período 1980-1985 os rumos do PCB. 

O Voz da Unidade produz um discurso para se afirmar como continuidade de 

todo um cabedal de publicações comunistas, conforme percebemos nesse editorial: 

Em dez anos de circulação, ultrapassando as 500 edições, Voz da 

Unidade honrou a larga tradição da imprensa comunista. Está na 

mesma galeria em que figuram A Classe Operária (1925), A Manhã 

(1935), Tribuna Popular (1945), Voz Operária (1948 e depois 1965), e 

Novos Rumos (1954 e depois 1958). Por essas vicissitudes da própria 

trajetória do PCB, do boletim mensal ao diário de massas, a imprensa 

comunista foi legal, semi-legal e clandestina, oficial e oficiosa, 

sectária ou pluralista, mas nunca deixou de existir. Dezenas de outros 

títulos, da Sentinela Vermelha (1935) ao Terra Livre (1949), 

perseguiram sempre o mesmo objetivo (VOZ DA UNIDADE, n.502,  

26.07-01.08.1990, p.03). 

                                                           
12

 Jornal do Partido Comunista da União Soviética 
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Tendo em vista garantir uma maior amplitude à ação do PCB no processo de 

distensão e retomada da institucionalidade democrática burguesa no Brasil, na 

conjuntura que se opera logo após a anistia, o dirigente Marco Aurélio Nogueira afirma 

no artigo “Que Voz queremos os comunistas?” : “a Voz [o jornal] não pode se 

relacionar de forma estreita com os problemas dessa classe [operária]: tem que expor e 

examinar todos os problemas democráticos, ser um órgão do conjunto da democracia 

brasileira” (VOZ DA UNIDADE, n. 06, 8-14.05.1980, p.03).  

A primeira publicação do PCB foi o jornal Movimento Comunista, em 1922, ano 

de sua fundação. Já na primeira edição explicita seus propósitos:  

Desejamos e preconizamos a união baseada num mesmo programa 

ideológico, estratégico e tático, das camadas mais conscientes do 

proletariado. As experiências próprias e alheias nos aconselham 

unidade e concentração de esforços e energias, tendo em vista 

coordenar, sistematizar, metodizar a propaganda, a organização e a 

ação do proletariado (in MORAES, 1986, p. 40-41).  

Na primeira edição do Voz da Unidade, ao afirmar seu público alvo há uma 

ampliação para além da classe operária. Observamos, assim, diferenças com o primeiro 

jornal do PCB, pois a orientação no Voz é para: 

ajudar a classe operária e todas as forças democráticas do País a 

conseguirem que a solução dos problemas políticos, econômicos e 

sociais da Nação ocorressem em benefício das grandes massas de 

nosso povo, rompendo os privilégios dos monopólios, banqueiros e 

latifundiários (VOZ DA UNIDADE, n. 01, 30.03-05.04.1980, p. 01). 

No congresso de 1925, o segundo na história do PCB, foi deliberado pela criação 

do jornal A Classe Operária. Para Astrojildo (MORAES,1986,p.41), o jornal 

“correspondia a uma necessidade sentida pela massa operária, aparecendo e impondo-se 

como um genuíno porta voz dos trabalhadores.”   

Que A Classe Operária tenha sido a porta voz da classe operária naquele 

momento há de se levantar questionamentos, mas que ela almejava e projetava a 

representação da mesma nesse momento histórico é o que há de mais revelador na 

intervenção do líder comunista. Fato é que a publicação incomodou a classe dominante 

e o governo da época que buscaram o empastelamento do informativo.  

O jornal A Classe Operária foi fechado pela repressão do Estado três meses após 

o seu lançamento, sendo sucedido pelo periódico A Nação que, por questões, de 

segurança não se identificava como jornal oficial do PCB. A Classe Operária só voltou 

a circular em 1928, sempre garantindo muito espaço para as resoluções do PCB e das 
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diretrizes da III Internacional. Esse jornal vai oscilar na manutenção de sua publicação 

devido às várias ações de repressão e empastelamento durante a década de 1930 e 

reaparece como jornal legalizado com o fim da Ditadura do Estado Novo de Getúlio 

Vargas, em 1945 (MORAES, 1986, p. 42-43). 

Acerca das disparidades e permanências entre os periódicos do PCB frente às 

diversas conjunturas e tempos históricos, vejamos que o Voz da Unidade mantém em 

comum com A Classe Operária a característica de abrir espaço para as resoluções do 

movimento comunista internacional, em especial da União Soviética, e garantir a 

publicação das resoluções do partido. Como exemplo, na edição 398, de junho de 1988, 

o Voz da Unidade traz as principais teses preparatórias para o congresso do Partido 

Comunista da União Soviética. Porém, se as resoluções do movimento comunista 

internacional, na década de 1920, ainda incentivavam movimentos de tomada do poder 

pelo proletariado e condenavam a social democracia, na década de 1980 o que temos é a 

mais profunda política, por parte da União Soviética, de conciliação com as grandes 

potências capitalistas. 

A partir de 1945, motivado por um inédito sucesso eleitoral, a simpatia popular 

de seu líder Luiz Carlos Prestes e um breve momento de legalidade que se estende até 

1947, o PCB irá constituir uma rede de diários e semanários de “massa”, chamada de 

Imprensa Popular (SERRA, 1987). A Imprensa Popular: 

[...] não era apenas o outro nome de um dos mais importantes diários 

do PCB, a Tribuna Popular, do Rio de Janeiro, mas também da  rede 

de jornais e revistas legais do partido que nesse período, além dos 

órgãos oficiais centrais, como a Classe Operária e a Voz Operária, e as 

revistas culturais e teóricas,  coordenava pelo menos 8 jornais diários, 

nas principais capitais do país, diversos semanários, uma agência de 

notícias própria, tipografias, livrarias e editoras (SERRA, 1987, p. 03). 

Em 1945, A Classe Operária reaparece como “órgão central do partido”, mas 

não como único jornal do partido. Servia como referencial teórico, ideológico e 

organizativo para outras publicações da imprensa partidária. Como nos traz Moraes 

(1986, p. 45), em uma visão leninista teríamos diferentes tipos de jornal: 

Aos operários avançados, a vanguarda do proletariado, deve ser 

destinado o órgão central do partido. Aos operários médios, indica o 

jornal popular, esse último jornal tendo a missão de fazer a ligação 

entre as lutas econômicas locais e a política mais ampla, a luta pelo 

socialismo. 

Ao contrário de A Classe Operária, o Voz da Unidade tentou não separar os 

papéis de jornal popular e órgão central do partido e, nesse ponto, tentou se aproximar 
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do que pensou Gramsci como sendo a função de um jornal comunista em uma 

sociedade de capitalismo avançado – com a ressalva ao fato de que o Voz da Unidade 

foi um veículo de expressão pública da política de conciliação de classes do PCB, 

conforme poderemos observar no desenrolar da pesquisa. Os espaços do jornal Voz da 

Unidade podem ser considerados, em alguma medida, como um jornal de caráter 

ampliado, apesar de ter na maioria de suas páginas a orientação política aos militantes, 

análises políticas conjunturais e a reprodução das diretrizes do Movimento Comunista 

Internacional. O jornal contava com sessões e debates sobre meio-ambiente, esportes, 

cultura, charges e entrevistas com intelectuais, artistas e personalidades que não eram 

necessariamente ligadas ao partido. 

Em 1946, quando o PCB trabalhava com a diretriz de se tornar um “partido de 

massas” e a imprensa cumpria um papel importante nesta tarefa, o partido manteve mais 

de nove jornais diários em diferentes estados  

No Rio de Janeiro: Tribuna Popular e Imprensa Popular, de 1945 a 

1958; em São Paulo: Hoje e Notícias de Hoje, de 1945 a 1951; em 

Fortaleza: Democrata, que circulou de 1945 a 1953; na Bahia: 

Momento circulou até 1949; no Rio Grande do Sul: Tribuna Gaúcha 

de 1945 a 1949; no Pará: Tribuna do Pará, de 1945 a 1960 (DE 

SOUZA, 2005, p. 13). 

Se o PCB, nesse período, trabalha com tais jornais voltados para as massas e não 

somente para a militância, isso não eliminou a influência da concepção leninista de 

jornal: fazer o aparato comunicacional, cumprir um papel organizativo das massas 

trabalhadoras buscando estabelecer e difundir a linha política do partido. Essas 

características mantêm-se, conforme podemos perceber na carta de Luiz Carlos Prestes, 

então dirigente máximo do PCB, na edição número 1 do jornal Tribuna Popular em 

maio de 1945: 

Saúdo neste primeiro número do Tribuna Popular o advento de uma 

nova imprensa – a imprensa popular capaz de esclarecer, orientar e 

unir o nosso povo no caminho da democracia e do progresso. (...) O 

povo terá enfim o seu jornal, a tribuna popular que reclamava e onde 

poderá expor suas reivindicações e debater os grandes problemas 

nacionais que só ele de fato pode resolver.  

 O período de 1943 até 1948 é marcado, na vida do PCB, pela política 

pluriclassista de “união nacional”, e guarda algumas similitudes com a década de 1980. 

A principal era a tese nacional e democrática que vislumbrava a necessidade de um 

desenvolvimento capitalista autônomo no país e dentro de um clima de “ordem e 

tranquilidade”, que não possibilitasse “retrocessos antidemocráticos”. O formato da 
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imprensa comunista, à época, revelava a ideia de falar também para todos os 

democratas, e a centralidade operária era substituída pela busca prioritária da 

democracia e avanço nos espaços institucionais. Assim como em 1980, o PCB, em 

1943, rearticulava-se após um período de perseguição e repressão ditatoriais e buscava 

sua legalidade, alcançada em 1945, e que só duraria até 1947(PRESTES, A.L., 1980). 

Temos, na cadeia de jornais diários do PCB, entre os anos 1940 e 1950, uma das 

facetas abordadas por Gramsci (2004) sobre o jornal como um círculo cultural, através 

do qual o partido relaciona-se com a sociedade e ganha parcela de intelectuais para sua 

opinião. Desse prisma, observamos a iniciativa do PCB de ampliar sua intervenção 

através do periódico. Como exemplo, temos o fato de que há, no Conselho Editorial da 

Tribuna Popular, a presença do já renomado poeta Carlos Drumondd de Andrade, além 

de tantos outros intelectuais que não eram vinculados formalmente ao PCB: 

Uma imprensa estruturada com todas as exigências legais e que tinha 

em seu quadro profissional os melhores e mais conhecidos jornalistas: 

Pedro Motta Lima, Egídio Squeff, Samuel Wainer, Moacyr Werneck 

de Castro, Rubem Braga, Paulo Mota Lima, Raul Azevedo Neto, 

Maurício Azedo, Laerte Paiva, João Saldanha, Jocelin Santos, Alvaro 

Moreira, Eugenia Moreira e tantos outros (DE SOUZA, 2005, p.17). 

Esse espectro de boas relações com a cultura e intelectuais de sua época é 

também característica do Voz da Unidade. Em suas páginas, temos entrevistas e textos 

de intelectuais destacados em diversas áreas como o dramaturgo Dias Gomes, o ator 

Raul Cortez,  o poeta Paulo Leminski,  o cantor Paulinho da Viola, a atriz Christiane 

Torloni, o bispo da teologia da libertação Dom Pedro Casaldáglia, e colunas de esporte 

com o jornalista Juca Kfouri, entre outros. O jornal Voz da Unidade era um mobilizador 

político de tamanha importância para o PCB que a maior atividade pública do partido 

era o “Festão da Voz”, com presença de artistas, intelectuais e grande participação 

popular. Essa festa, amplamente registrada nas páginas do jornal, servia de instrumento 

de promoção da política de frente ampla do PCB, destacando-se sempre a presença e 

saudações de personalidades dos mais diversos espectros políticos.  

 O que difere nessas duas publicações é que, no Tribuna Popular, temos um 

engajamento concreto de intelectuais em um projeto nacional-popular que o PCB 

encarnava quase que exclusivamente como partido de esquerda nas décadas de 1940 a 

1960; já nos anos 1980, esses outros intelectuais dialogam com o partido através de seu 

jornal, mas sem ter nele um engajamento e referencial de exclusividade, já que os ideais 

de esquerda não são mais exclusivos do PCB, e o marco da luta pela emancipação irá 
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paulatinamente desaguando no PT – Partido dos Trabalhadores, que afirma uma política 

de classe independente e aposta na frente de esquerda durante o desenrolar dos anos 

1980. 

Quais as permanências que nossa fonte, o Voz da Unidade, carrega em relação 

aos outros informativos do PCB elencados? Sem desconsiderar as particularidades de 

cada tempo histórico, e a partir dos elementos analisados, percebemos que o principal é 

que se mantêm referenciais e um modelo jornalístico em torno de uma proposta de 

revolução nacional e democrática e modernização do país, em sintonia com as diretrizes 

do socialismo soviético. Houve tentativas de formatar um jornal mais amplo pelos 

dirigentes do Voz da Unidade na década de 1980? Sim. O jornal alimentava uma 

perspectiva de construção hegemônica do partido, a partir do bloco democrático sob 

direção da burguesia “progressista”, um partido “legal”, aberto a todos, partido dos 

democratas, sem preconceitos de classe, que abordava vários temas em suas páginas. 

Essa foi uma particularidade do intento pecebista para uma imprensa mais aberta e 

ampla, que colocou desde o ex-senador pelo partido do regime militar, a ARENA –

Aliança Renovadora Nacional, Afonso Arinos, em sua capa (Voz da Unidade n.57, de 

maio de 1981), até o cantor Caetano Veloso (Voz da Unidade n.35, de dezembro de 

1980). E é nesse sentido que está a principal diferença de conteúdo com o papel do 

jornal pensado por Antonio Gramsci, pois o PCB norteia o seu jornal a partir de uma 

perspectiva policlassista, que não caminhava no sentido de uma reforma intelectual e 

moral que levasse à superação do capitalismo e ao fortalecimento da classe trabalhadora 

e suas posições. Isto significa que temos um jornal amplo que não se associa à ideia de 

jornal de Gramsci, pois, no período de conformação do projeto editorial do Voz da 

Unidade e nos anos que se seguiram, mesmo com diferentes corpos editoriais  houve 

uma participação subordinada do PCB ao projeto conciliador de auto-reforma do regime 

militar; e a análise do jornal é exemplar e farto material para a pesquisa e percepção 

dessa postura do PCB e as consequências advindas da mesma no processo de crise do 

partido.  

 

1.4. Ruptura de Luiz Carlos Prestes: Conflitos Abertos em meio à Abertura 

Política 
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O contexto político de influências sofridas pelo PCB, com maior intensidade na 

última metade da década de 1970, e a luta interna que se trava desde então, culmina no 

rompimento da maior liderança política da história do PCB, Luiz Carlos Prestes, em 

1980. A saída de Prestes insere-se em um contexto de debates e enfrentamentos, dentro 

da direção nacional do PCB, em relação à atualidade ou não das teses do VI Congresso, 

em 1967. Tais confrontos deram-se, principalmente, através de reuniões e documentos 

emitidos no exílio.  

Em depoimentos e entrevistas
13

, Luiz Carlos Prestes afirma que desde o VI 

Congresso, em 1967, já apresentava discordâncias em relação à estratégia nacional e 

democrática do PCB, em relação ao papel da burguesia como aliada e ao estágio de 

desenvolvimento do capitalismo. Esses embates, segundo Prestes, o isolaram do 

conjunto da direção nacional: “Quem mandava no partido era o Giocondo Dias. Eu 

voltei a ficar isolado [...] Como Secretário-geral fiquei sozinho no Comitê Central em 

1967” (MORAES & VIANA, 1982, p. 191) Segundo o dirigente, a unidade com o setor 

do Comitê Central que ele chama de “reformista”, deu-se para garantir que o PCB não 

aderisse a teses “esquerdistas” de luta armada, que levaria o partido à sua liquidação, tal 

qual veio a ocorrer com todos os grupos guerrilheiros (PRESTES, A.L., 2012, p.127). 

Submetido à disciplina partidária e ao centralismo democrático, Prestes assumiu depois 

que “era submisso ao Comitê Central. Isso durou 12 anos, até maio de 79”(MORAES E 

VIANA, 1982, p.191).   

Eu em 67 propus então essa tese: que o Brasil é um país 

capitalista, predominantemente capitalista, e a sua formação 

econômico-social predominante é capitalista. Eu como 

revolucionário dentro dessa sociedade tenho que lutar é pelo 

socialismo. Quer dizer, o caráter da revolução não deve ser 

nacional-libertador, já que o Brasil não tem mais nada de 

colonial (Luís Carlos Prestes em entrevista cedida a Mário 

Chimanovitch in MENEZES, 2002, p. 312). 

 Hércules Correa, um dos desafetos de Prestes dentro do Comitê Central, 

afirmou, em entrevista cedida a Menezes (2002, p. 313), que o “VI congresso era 

basicamente para discutir a questão tática, isto é, como se posicionar diante do regime 

militar”, mas Prestes teria insistido em pautar a questão estratégica onde defendia a 

                                                           
13

 Entrevistas essas como as que deram origem ao livro de Denis Moraes e Francisco Viana: Prestes: 

lutas e autocríticas (Petrópolis: Vozes, 1982); e também os depoimentos à historiadora Anita Prestes, 

registrados no livro Luiz Carlos Prestes: O combate por um partido revolucionário (1958-1990) (São 

Paulo: Expressão Popular, 2012).  
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“estratégia socialista e foi derrotado. Ele queria que o documento do VI Congresso 

girasse em torno disso”. Sobre as divergências nesse congresso, Prestes dizia:  

a resolução política do VI Congresso é profundamente contraditória. 

Algumas das minhas opiniões foram aceitas e inscritas nessa 

resolução, mas outras eram de maioria da comissão, que não 

concordava que o Brasil fosse já um país capitalista, como eu 

afirmava. É claro que a minha posição ainda era inconsequente, eu via 

o Brasil como um país capitalista, mas não desenvolvia 

suficientemente, não tive força enfim para convencer os demais 

membros do Comitê Central e da Comissão de Resoluções para que 

essa tese fosse vitoriosa (Entrevista a Anita Prestes in PRESTES, A. 

L., 2012, p.141-142). 

Em 1968, Prestes publica dois artigos, um na Revista Internacional e outro no 

jornal Voz Operária, onde dava uma interpretação mais à esquerda às resoluções do VI 

Congresso do partido. Tal posição do secretário geral gerou reação do conjunto do 

Comitê Central, que se reuniu, em 1969, e exigiu que Prestes fizesse autocrítica de suas 

posições. Nessa mesma reunião, Prestes apresenta um documento para debate das 

questões apresentadas pelo Comitê Central, mas o pleno da direção nacional nega-se a 

discutir o documento alegando que “o mesmo seria contra a linha do VI Congresso” 

(PRESTES, A.L., 2012, p.142-148). 

De acordo com Prestes, a partir desse episódio dos artigos, de sua autocrítica 

forçada e da negação do CC em debater o documento que havia apresentado, 

suas relações com a grande maioria do CC se congelaram em uma 

falta de debate acerca da estratégia pecebista, já que ele próprio não 

abria mão de sua defesa da revolução socialista, ao passo que seus 

pares continuavam aferrados à Resolução Política do VI Congresso 

(Depoimento a José Louzeiro in MENEZES, 2002, p. 318). 

 

A saída de Prestes para o exílio em Moscou, no ano de 1971, foi outro fator de 

desacordo entre ele e o conjunto do Comitê Central. O dirigente acreditava que a 

medida visava afastá-lo da direção do partido no Brasil, visto que os demais dirigentes, 

com exceção de Agliberto Azevedo, que foi para França, só saíram do país a partir de 

1973. Prestes comenta o episódio: 

Eu não protestei, aceitei a decisão, mas compreendi que se tratava de 

uma medida discriminatória para me afastar do partido. Desde esse 

momento, o companheiro Giocondo Dias assumiu a secretaria geral 

porque, lá de Moscou, eu não tinha condições, de forma alguma, de 

intervir na direção e na orientação do partido (“Socialismo em 

debate”, 1987, p.235 in PRESTES,A., 2012, p. 168). 

Em 1975, com a grande maioria da direção nacional já no exílio, as discussões e 

divergências entre os dirigentes pecebistas foram aprofundadas, o que, no Brasil, 



68 

 

anteriormente, não teria sido possível devido ao rigor da clandestinidade. Na primeira 

reunião do Comitê Central no exílio, em julho de 1976, em Moscou, Prestes apresenta 

um Informe Político, aprovado por todos, mas que excluiria da resolução política final 

alguns trechos onde o documento afirmava que no Brasil operava-se “um novo sistema 

de monopólios” e também que os comunistas deveriam se empenhar por “um novo tipo 

de democracia, mais avançado que a democracia burguesa”
14

 (Informe Político 

discutido e aprovado na reunião do CC do PCB de dezembro de 1975 in PRESTES, 

A.L., 2012, p. 199). As divergências faziam-se cada vez mais latentes no campo da 

estratégia nacional e democrática e acerca do nível de desenvolvimento do capitalismo 

no Brasil. Em março de 1977, em Moscou, a Comissão Executiva do Comitê Central 

rejeita proposta de Prestes de projeto de resolução política onde classificava de 

“inadmissível chamar a classe operária a lutar pela “democracia burguesa”, por um 

suposto desenvolvimento capitalista independente” (“Projeto de Resolução Política” in 

PRESTES, A.L., 2012, p. 206-207).  

O lendário secretário geral já não sustentava o prestígio de outrora entre seus 

pares na direção nacional pecebista. Suas posições eram minoritárias e Prestes não tinha 

margem de manobra pra reverter tal situação, 

[a] correlação de forças dentro do CC havia se definido no transcorrer 

dos debates efetuados e das resoluções tomadas a partir do início do 

seu funcionamento no exterior do país. Num extremo, estava Prestes, 

o secretário geral apoiado por um pequeno número de dirigentes; seu 

empenho na defesa das posições que lhe pareciam mais justas e no 

combate ao reformismo na direção do PCB não o impedia de 

desenvolver esforços visando manter a unidade no CC e do partido 

(PRESTES, A.L., 2012, p. 213).  

 Prestes, que havia se aliado a Mariguella e Jacob Gorender para combater João 

Amazonas e Maurício Grabois no V Congresso, em 1960, que depois aliou-se a 

Giocondo Dias para derrotar os adeptos da luta armada no VII Congresso, em 1967, 

encontrava-se agora isolado com suas posições mais à esquerda. Dentro do partido se 

conformavam duas posições distintas das suas e, com uma força política maior, 

começavam a ser dadas as condições com as quais a direção do PCB iria se apresentar 

em seu retorno ao Brasil. As outras forças opostas a Prestes seriam: 

No outro extremo, estava Armênio Guedes, contando com o apoio de 

ZuleikaAlambert, simpáticos ao eurocomunismo e isolados no âmbito 

do CC, mas dispondo do controle de Voz Operária e do respaldo da 

                                                           
14

 Por questões de segurança, todos documentos aprovados nessa reunião foram datados de dezembro de 

1975 (PRESTES, A.L., 2012, p. 198). 
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Assessoria
15

. No Centro, havia o pântano
16

 – a maioria do CC – 

composta por elementos conservadores, acomodados, sem posições 

definidas e, por essa razão, aferrados a uma suposta defesa da “linha 

política do VI congresso” do PCB (PRESTES, A.L., 2012, p. 213). 

Prestes posicionou-se também contra o grupo que estava à frente do Voz 

Operária durante o exílio, ao qual Anita Prestes refere-se como eurocomunistas. O 

grupo que também formava a Assessoria do Comitê Central, tendo como principal 

referência o dirigente Armênio Guedes, tinha como divergências centrais com Prestes a 

questão democrática e as relações com a União Soviética. Nos embates sobre a questão 

internacional, o grupo majoritário do Comitê Central teria posição comum com o 

secretário geral (PRESTES, A.L., 2012, p. 222-223).  

Entre 1978 e 1979, com a distensão política controlada pelo regime apontando 

para condições de retorno dos exilados ao Brasil, os conflitos entre posições dentro do 

Comitê Central já começam a projetar de que maneira se daria a reorganização do PCB 

no país. O membro do Comitê Central, Dinarco Reis, que também se encontrava fora do 

Brasil, relataria sobre reunião do Comitê Central de maio de 1979, em Praga, na 

Tchecoslováquia, uma movimentação de Prestes para constituir uma direção paralela e 

antecipar as condições de organização do PCB no Brasil, alinhadas com suas posições 

políticas, em que 

um grupo de cinco dirigentes
17

, sem o conhecimento da maioria do 

Comitê Central, havia decidido e levado à prática um trabalho de 

reorganização do partido no Brasil, evitando, porém, estabelecer 

contato com os dirigentes que ali permaneceram, sob o pretexto de 

que estavam localizados pela polícia ou que haviam fracassado. Para a 

execução dessa tarefa, o grupo decidira enviar três desses camaradas 

ao Brasil (REIS, 2011, p. 107). 

Luiz Carlos Prestes posteriormente falaria sobre o caso à imprensa: “o caso 

Salles é muito controvertido: há versões de que ele seria um emissário meu para 

                                                           
15

Armênio Guedes na função de Secretário de Agitação e Propaganda do Comitê Central do PCB, no ano 

de 1976, na França, formou um grupo de militantes e intelectuais pecebistas para comporem uma 

Assessoria ao Comitê Central, com a função de subsidiar teoricamente as decisões do CC e também o 

ajudar na direção do recém reorganizado jornal Voz Operária, agora editado e composto no exterior. O 

grupo era formado por Antônio Carlos Peixoto, Mauro Mallin, MIltom Temer, Aloisio Nunes Ferreira , 

Leandro Konder, Carlos Nelson Coutinho, Sérgio Morais e Ivan Ribeiro (filho do dirigente histórico Ivan 

Ramos Ribeiro, que havia falecido em uma reunião do CC) (MENEZES, 2002, p. 333). 
16

 Referência da autora: Pântano: expressão empregada por Lenin, que escreveu: “ Praticamente não há 

partido político com luta interna que prescinda desse termo, que serve sempre para designar os elementos 

inconstantes que vacilam entre os que lutam” (LENIN, V.I. . Obras escogidas em três tomos. Moscou, Ed. 

Progresso,1961, v.1, p. 296 (nota) in PRESTES. A. L., 2012 p. 213).  
17

 Os cinco dirigentes que formavam o grupo eram Luiz Carlos Prestes, Anita Leocádia Prestes, Marli 

Viana, José Sales e Regis Fratti (REIS, 2012, p.107). 
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reorganizar os aparelhos, num esquema golpista. Tudo é falso. [...] No fundo o que 

estava em jogo não era o Salles. Mas as antigas divergências” (MORAES & VIANA, 

1982, p. 208-209). Frente à reação da maioria do Comitê Central em acusar o secretário 

geral de “golpismo”, solidarizam-se com ele e o apoiaram os dirigentes Agliberto 

Azevedo e Gregório Bezerra e ainda Marly Vianna e Anita Prestes, sendo que estas 

tomam posturas mais radicais, ao renunciarem a suas funções no Comitê Central. 

Segundo Anita L. Prestes (2012, p. 229), 

As esperanças de Prestes em reorganizar o Partido apoiado em Salles 

e num pequeno número de dirigentes, que constituíam sua base de 

sustentação no CC, haviam fracassado. Ficara claro para ele e seus 

aliados mais próximos que era impossível levar aquele CC a se 

transformar na direção de um partido efetivamente comprometido com 

a revolução e os ideais socialistas. 

Na reunião de Praga, ainda coloca-se em debate, além das questões sobre tática e 

estratégia, a lógica do mandonismo, critérios de direção, as responsabilidades dos 

dirigentes sobre os problemas do partido e ainda a perspectiva de disputa de poder pelo 

aparelho partidário. Prestes faz crítica e também se responsabiliza pelos métodos de 

direção operantes na organização, afirmando que a orientação reformista do PCB influía 

para práticas “liberais” e “mandonistas” de todos os dirigentes.  

Com a aprovação da Lei da Anistia, e o retorno ao Brasil dos dirigentes 

pecebistas, as celeumas, que no exílio já estavam plenamente evidenciadas, entre a 

maioria do Comitê Central e Prestes, viriam a público para o conjunto da militância e 

para a sociedade em geral.  

Prestes chega ao Brasil em outubro de 1979 e, em março de 1980, rompe com o 

PCB, deixando clara sua posição sobre a revolução nacional e democrática e sobre o 

prolongamento da tática de priorizar uma frente ampla para derrotar a ditadura. Para 

Prestes, o momento era de fortalecer uma frente de esquerda, pois do contrário “os 

comunistas estariam abdicando do seu papel revolucionário [...] empenhados apenas 

numa volta à democracia burguesa existente no Brasil até o golpe de 1964” (PRESTES, 

A.L., 2012. p. 200) colocando o partido à reboque da oposição burguesa à ditadura. Para 

Prestes, o PCB estava cumprindo o equivocado papel de convocar os trabalhadores para 

lutar pela democracia burguesa e por um desenvolvimento capitalista independente. No 

documento público onde anuncia seu desligamento do PCB, chamado Carta aos 

Comunistas, percebemos sua posição sobre a questão nacional e democrática e as 

motivações de sua saída da organização: 
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É necessário reconhecer, agora, mais do que nunca, ter a coragem 

política de reconhecer que a orientação política do PCB está superada 

e não corresponde à realidade do movimento operário e popular que 

hoje atravessamos. Estamos atrasados no que diz respeito á análise da 

realidade brasileira e não temos resposta para os novos e complexos 

problemas que nos são agora apresentados pela vida (PRESTES, s/d).  

Prestes irá fazer questionamentos acerca do prolongamento da política de frente 

democrática, que constituía em arregimentar amplos setores para derrubar a ditadura, 

adotada no VII Congresso do partido, em 1967. Segundo Prestes, aquela tática já havia 

se esgotado, o momento era outro e exigia uma postura diferenciada do partido: 

[...] um partido comunista não pode, em nome de uma suposta 

democracia abstrata e acima das classes, abdicar do seu papel 

revolucionário e assumir a posição de freio dos movimentos 

populares, de fiador de um pacto com a burguesia, em que sejam 

sacrificados os interesses e as aspirações dos trabalhadores [...] 

(PRESTES, s/d).  
 

O jornal Voz da Unidade, em sua primeira edição, não revela a crise que já se 

encontra instalada entre Prestes e a maioria do Comitê Central após o retorno do exílio. 

Com uma matéria intitulada “Prestes: frente única contra a ditadura” traz uma notícia e 

comentários sobre Prestes, tratado como Secretário Geral do partido e procurando 

associar para os leitores a opinião de Prestes com a dos outros dirigentes nacionais do 

partido.  

Visitando pela segunda vez a cidade de São Paulo, Luiz Carlos 

Prestes, secretário geral do Partido Comunista Brasileiro, falou para 

cerca de mil pessoas no último dia 16 de março (...) como lembrou 

Prestes, concordando com as posições dos membros do Comitê 

Central do PCB, “a atual ditadura não pode mais ser chamada de 

fascista, depois da revogação do AI-5 e da conquista da anistia (VOZ 

DA UNIDADE, n.01, 30.03 a 05.04.1980, p. 07).  

 

Na edição seguinte, a crise é exposta já na capa do jornal, em letras grandes com 

a manchete “Comunistas reafirmam linha do VI Congresso” e logo abaixo continuam 

em letras um pouco menores: “Dirigentes respondem a Prestes defendendo política 

unitária e de massas”. A Carta aos comunistas, elaborada por Prestes e que havia sido 

publicizada no dia 30 de março, também contou com uma página inteira, sendo 

divulgados trechos do que a direção do Voz da Unidade entendeu como seus tópicos 

mais importantes. Destacaram as críticas referentes à “Crise e falência da direção”, 

sobre o “Poder antimonopolista e frente”, “Congresso e legalidade” e a respeito de 

“Rever a orientação do VI Congresso”. Prestes, no documento símbolo de seu 

rompimento, afirma que a atual direção do PCB não é legítima:   
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É necessário lutar por um outro tipo de direção, inteiramente diferente 

da atual, com gente nova, com comunistas que efetivamente possuam 

as qualidades morais indispensáveis aos dirigentes de um partido 

revolucionário. Não é mais admissível a perpetuação da atual direção, 

que está levando o PCB à falência em todos os terrenos (Carta aos 

Comunistas in VOZ DA UNIDADE, n. 02, 10-16.04.1980, p. 04). 

 

Em uma seção do jornal específica dessa edição, n.02, por nome de 

“Divergências”, constava a resposta da direção: “Declaração dos Dirigentes defende a 

legitimidade do Comitê Central, condena golpismo e manifesta confiança na política de 

intervenção das massas adotadas pelo PCB”. Em pequeno texto de introdução à nota 

dos dirigentes, o jornal posicionava-se “[...] frontalmente contra o liquidacionismo, os 

comunistas recusam-se a considerar válida a proposta de autodissolução do Comitê 

Central”. Para afirmar sua validade enquanto grupo dirigente, assinavam a nota: 

Giocondo Dias, Salomão Malina, Teodoro Mello, Hércules Correa e Armênio Guedes, e 

ainda atestavam no Voz da Unidade que “ uma resposta circunstanciada à carta do 

camarada Prestes se faz necessária e prometem que ela será divulgada brevemente” 

(VOZ DA UNIDADE, n. 02, 10-16.04.1980, p. 03). Para refutarem a crítica sobre a 

ilegitimidade da direção, alegavam: 

 

Em nossa opinião, não é possível contestar a legitimidade do Comitê 

Central do Partido Comunista Brasileiro. Um partido comunista é 

inconcebível sem direção [...] A legitimidade do Comitê Central do 

Partido Comunista Brasileiro emana da fidelidade à linha política 

adotada pelo VI Congresso do PCB e da capacidade por ele 

demonstrada, em nossa opinião, de desenvolver esta linha em 

consonância com a evolução da vida nacional (VOZ DA UNIDADE, 

n.02, 10-16.04.1980, p. 03). 

 

É necessário destacar que tal embate não se dava apenas pela disputa do 

aparelho dirigente, havia um conteúdo de fundo que norteava o debate. Prestes afirmava 

que, para derrotar a ditadura e avançar rumo ao socialismo, fazia-se necessário a 

constituição de um poder antiimperialista, antimonopolista e antilatifundiário. Estava 

em questão qual o caráter da estratégia revolucionária a ser seguida pelo PCB. O 

seguinte trecho da Carta aos Comunistas, onde Prestes aborda a questão específica da 

estratégia da revolução, não é publicada nessa edição do jornal:   

A gravidade da crise que atravessa o PCB, a flagrante ausência de 

democracia interna e as profundas deformações no terreno da 

organização não estão dissociadas dos erros e desvios em nossa 

orientação política. Não se pode separar a elaboração de uma 
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estratégia revolucionária da estratégia de construção de uma 

organização revolucionária. Ambas se condicionam reciprocamente. A 

estratégia revolucionária é a condição da eficiência da organização, e a 

organização é a condição da formulação de uma estratégia correta 

(PRESTES, s/d). 

Somente no final do mês de maio, após o forte impacto da carta de Prestes, é que 

a direção nacional do PCB consegue dar uma resposta satisfatória e mais completa à 

sociedade e ao conjunto do partido sobre a cisão em curso. Com a chamada 

“Comunistas afastam Prestes da Secretaria”, anunciavam que Giocondo Dias assumia a 

Secretaria Geral do PCB no lugar de Luiz Carlos Prestes e que “para efeito de 

identificação destes e de futuros pronunciamentos seus autores resolveram adotar a 

denominação de Coletivo Nacional de Dirigentes Comunistas” (VOZ DA UNIDADE, 

n. 08, 22-28.05.1980, p. 12).  

Os temas anteriormente não abordados, agora são tratados de maneira específica, 

entre eles a questão estratégica, a linha política e o caráter da frente de combate à 

ditadura. Para os dirigentes, Prestes defende um programa que corresponde a uma fase 

posterior da vida política brasileira:  

[...] Assim Prestes fala constantemente em frente democrática, mas 

leva à prática uma política de frente de esquerda ao propor, para a 

atual frente ditatorial, a alternativa programática da frente 

antimperialista, antimonopolista e antilatifundiária. (...) A união das 

forças fundamentais da revolução, objetivamente interessadas no 

socialismo, e dos movimentos correntes e partidos que as representam 

– e que não podem ser confundidos com os grupos “ esquerdistas” -, 

dentro da frente democrática  deve ser para cumprir a tarefa do 

momento, no interesse das massas, em sua caminhada para o 

socialismo. E não em torno de um programa socialista (VOZ DA 

UNIDADE, n. 08, 22-28.05.1980, p. 13).  

 

O documento da direção nacional do PCB acusa Prestes de estar sob pressões de 

setores sectários e por isso identificar que a política do partido está fazendo um combate 

demasiado ao “esquerdismo” e ao “golpismo”:  

 
Posição combativa para Prestes deve ser o que os grupos ou forças de 

esquerda estão fazendo, por exemplo, no movimento sindical, quando 

insistem em transformar uma greve por aumento de salários em greve 

para resolver reivindicações que as massas ainda não adotaram, em 

tema de confronto. Posição combativa para Prestes, e com a qual 

procura nos induzir a todos, é a de que a atual “reanimação do 

movimento operário e popular” já se exige colocar na ordem do dia a 

liquidação do domínio dos monopólios nacionais, estrangeiros e do 

latifúndio, forçando-se o caminho para o socialismo. Foi essa falsa 

avaliação de forças que nos levou à radicalização política em 



74 

 

1963/1964 e aos grupos e forças políticas de ultra-esquerda a optarem 

pelo “foquismo”, a partir de 1968 (VOZ DA UNIDADE, n. 08, 22-

28.05.1980, p. 14). 

 

Diferente de 1978, quando via com bons olhos as radicalizações do movimento 

sindical, o documento avalia os movimentos grevistas como um perigo para o 

movimento de luta contra a ditadura militar, e o associa-os aos supostos erros “à 

esquerda” cometidos pela radicalização do movimento de massas no pré-64.  

Outro ponto, que na primeira resposta da direção do PCB não mereceu menção 

entre os trechos da Carta aos Comunistas publicados no Voz da Unidade,  foi a parte 

sobre a “aliança dos comunistas com outras forças sociais e políticas”, onde Prestes  

articula a necessidade da hegemonia de um campo de esquerda na conformação de uma 

frente democrática mais ampla:    

Penso que, para chegarmos à construção de uma efetiva frente 

democrática de todas as forças que se opõem ao atual regime, é 

necessário que se unam as forças de esquerda, quer dizer, aquelas que 

lutam pelo socialismo no trabalho decisivo de organização das massas 

de baixo para cima; que elas se aglutinem, sem excluir também 

entendimentos entre seus dirigentes, com base numa plataforma de 

unidade de ação, e que, dessa maneira, cheguem a reunir em torno de 

si os demais setores oposicionistas, tornando-se a força motriz da 

frente democrática [...] Colocam-se contra essa possibilidade os que 

preferem ficar a reboque da burguesia e que buscam, com isso, mais 

uma vez, chegar em nosso país a uma democracia para as elites, da 

qual não participariam os trabalhadores [...] é indispensável que a 

classe operária  a única consequentemente revolucionária  seja capaz 

de exercer o papel dirigente do referido bloco de forças. Mas esse 

papel dirigente só se conquista na luta (CARTA AOS 

COMUNISTAS, 1980). 

A crítica central do Coletivo Nacional de Dirigentes Comunistas, e que 

encontrará eco entre os disciplinados militantes comunistas nas direções intermediárias 

e de base, é a forma como Luiz Carlos Prestes apresenta as críticas.  A Direção do PCB 

irá se apoiar no sentimento oficialista e na fé dos militantes em relação ao partido, assim 

como o fez em outros momentos de defecção: 

[...] nos parece evidente que a forma de discussão que o 

camarada Prestes propôs e começou a colocar em prática não é 

democrática, nem organizada, nem disciplinada, mas anárquica. 

Se este encaminhamento viesse a prevalecer, os comunistas 

estariam se afastando da realização de um Congresso que possa 

resolver todas as questões colocadas pela vida e pelas nossas 

consciências (VOZ DA UNIDADE, n. 02, 10-16.04.1980, p. 

03). 

 



75 

 

 As cartas e depoimentos de militantes, bem como as resoluções de Comitês 

Estaduais em apoio ao Comitê Central e às resoluções do VI Congresso irão criticar 

muito mais a forma “indisciplinada” do secretário geral apresentar suas diferenças do 

que se aterão ao conteúdo estratégico e às criticas sobre o pluriclassismo e reformismo 

apontado na Carta aos Comunistas.  

Um dos dirigentes e militantes históricos do PCB em Pernambuco, Paulo 

Cavalcanti, em entrevista ao Voz da Unidade, ao ser questionado sobre a cisão 

envolvendo Prestes, dá a dimensão da importância do respeito às “leis do partido” : 

Estamos com o Partido e sua direção, respeitando seus estatutos, o 

princípio do centralismo democrático, a disciplina interna. Mesmo os 

companheiros que acham correta a posição do camarada Prestes, não 

pensam em fazer o jogo liquidacionista de sair da organização para 

lutar paralelamente, dividindo as nossas forças. Temos confiança que 

o camarada Prestes voltará a se reunir com o Comitê Central, dando o 

melhor exemplo de acatamento às leis do Partido (VOZ DA 

UNIDADE, n. 12, 19-25.06.1980, p. 09).   

 

Já o dirigente Armênio Guedes acusa Prestes de “deformar a maneira de 

enfrentar os momentos de tensões sociais” e defende que “as forças de oposição não 

podem, no momento, desejar nem o impasse, nem o confronto. Porque é justamente isso 

que desejam os conspiradores de ultra direita, a fim de barrar o processo democrático e 

impor um retrocesso político ao país” (VOZ DA UNIDADE, n.13, 26.06-04.07.1980, p. 

03). 

A Voz da Unidade publicou seguidas entrevistas de militantes em apoio à 

direção, às resoluções do VI Congresso e notas das direções regionais do partido nos 

estados, com o objetivo de afirmar que a defecção de Prestes não se espalhava pelo 

conjunto do partido. Realmente, o grupo ligado à Prestes não tinha mais uma grande 

força na direção, com exceção de José Sales, que irá sair do PCB às vésperas do VII 

congresso, os outros dirigentes ligados a Prestes já tinham saído da organização, como 

Marly Vianna e Anita Prestes, ou não influíam mais na organização, como Gregório 

Bezerra. Contudo, mesm, não tendo grandes forças na direção, suas posições 

continuariam ressoando dentro do partido. Sobre os ecos das posições prestistas dentro 

do PCB, podemos observar, na seção de Cartas dos Leitores, do jornal Voz da Unidade, 

as observações de Luiz Eduardo Soares, que, se não cita Prestes, faz um questionamento 

profundo sobre a política de alianças e a estratégia do PCB, tal qual o velho líder, que já 

não estava mais à frente do partido: 
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[...] ainda que estejam lado a lado na resistência ao regime, liberais e 

socialistas têm de fazer – em função da divergência de projetos 

estratégicos e do antagonismo de seus interesses de classe – políticas 

diferentes [...]. Assumir a linguagem e a prática liberais visando à 

solidificação das alianças táticas representa grave equívoco, 

codificável como oportunismo de direita (VOZ DA UNIDADE, n. 16, 

18-24.07.1980, p. 02). 

 

Luiz Eduardo, sem negar a importância da “questão democrática”, ressalta que 

não pode sair de foco o conflito entre capital e trabalho. Em sua leitura, a hegemonia 

dos trabalhadores na frente contra a ditadura passa a ser imprescindível:  

Como não há empate em conflitos políticos de radicação estrutural, se 

a hegemonia na frente democrática não for operária será burguesa [...]. 

Ousaria mesmo dizer: uma frente democrática sob hegemonia 

burguesa certamente está na perspectiva do projeto transformista dos 

segmentos sociais que sustentam o regime (VOZ DA UNIDADE, n. 

16, 18-24.07.1980, p. 02).   

 

Atento ao momento e às dificuldades que o partido vinha enfrentando nessa 

nova conjuntura, o leitor adverte : 

 
[...] enquanto imperar entre os socialistas a tese simplista e 

conservadora, segundo a qual movimentos populares não podem se 

descolar da frente democrática, enquanto vigorar o pavor paralisante 

contra qualquer tensão social, os socialistas submetidos a essas 

concepções continuarão afastados e tenderão a se desligar cada vez 

mais das massas. O isolamento mais dramático não seria a rejeição da 

frente democrática, ou seja dos demais componentes da frente 

oposicionista, mas a perda de vínculos com as classes subalternas, 

especialmente o operariado (VOZ DA UNIDADE, n. 16, 18-

24.07.1980, p. 02). 

 

Para além do ufanismo oficial da direção do partido e de seu entendimento 

acerca da manutenção da linha política, de frente ampla de combate à ditadura, 

aprovada no Congresso de 1967, o leitor em seu artigo conclui: “Se os laços hoje não 

são vigorosos, a responsabilidade será exclusivamente da repressão e da campanha anti-

comunista ? Não há algum equívoco da maior gravidade, a ser investigado por parte dos 

próprios socialistas?” (VOZ DA UNIDADE, n. 16, 18-24.07.1980, p. 02). Questões 

levantadas no início da década que continuarão a rondar os comunistas do PCB em todo 

seu processo de reorganização e busca da legalidade. 

Em um exemplo claro de que a saída de Prestes não era vista da mesma maneira 

pelo Grupo Renovador e pelo Centro Pragmático e seus respectivos simpatizantes, 

vejamos o debate que se dá nas páginas do Voz da Unidade sobre o que deveria ser a 
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crítica a Prestes. Mário Patti, em artigo intitulado “O partido que Prestes quer e o nosso” 

responde às posições explicitadas por Prestes em entrevista a outro jornal, Hora do 

Povo, periódico ligado ao MR-8
18

, onde, entre outras coisas, Prestes anunciava o 

relançamento do jornal Voz Operária pelos militantes que saíram com ele do PCB. 

Segundo Patti, o PCB identificado com Prestes já não existia mais, um partido “de 

tendências aventureiras e golpistas”, militarizado, que se associava ao “caudilho, 

gaúcho e pequeno burguês, ao Cavaleiro da Esperança”. O autor, em clara 

contraposição ao Centro Pragmático, no que diz respeito às posições internacionais, 

insinua no texto que se Prestes tomasse as mesmas posturas em outras repúblicas 

socialistas sofreria sanções e repúdios mais ostensivos: “Ai dele, Prestes, se fizesse o 

que está fazendo agora em outras condições ou em determinados países”. Sobre os 

rumos da estratégia da revolução diz: “O caminho de Prestes para chegar aonde ele e 

nós queremos chegar não é o mesmo. O nosso já está sendo traçado desde a virada de 

1956 – e é um caminho nacional, original, e democrático para o socialismo” (VOZ DA 

UNIDADE, n. 26, 26.09-02.10.1980, p. 06). Respondendo a esse texto, o leitor 

Armando Silva Prado publica, na seção de cartas da edição seguinte do Voz da Unidade, 

“Os equívocos de Mario Patti”:  

 

o articulista erra novamente ao dar as causas do divisionismo de 

Prestes. Não é por ter sido militar, nem pequeno-burguês e muito 

menos por ser gaúcho certamente, mas sim por questões complexas 

que envolvem razões de estratégia, ideológicas, etc. como tem 

salientado em diversas análises a Voz. Evidentemente não 

avançaremos grande coisa com posturas anti-soviéticas ou 

anticomunistas, como as apresentadas pelo articulista em questão 

(VOZ DA UNIDADE, n. 27, 03-09.10.1980, p. 02). 

 

A saída de Prestes efetiva-se como uma chance perdida no sentido do PCB 

acertar as contas com seu déficit estratégico, uma oportunidade de atualizar sua leitura 

sobre o caráter monopolista, associado e subordinado do capitalismo no Brasil, de rever 

a estratégia nacional e democrática que o colocava na contramão dos movimentos 
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 O MR-8 é uma dissidência oriunda do PCB, que inicialmente era formada por militantes estudantis e 

tinha o nome de Dissidência da Guanabara. O racha se dá nas eleições parlamentares de 1966, onde os 

dissidentes da Guanabara irão recomendar o voto nulo, em contraposição ao partido – que apoiou os 

candidatos do MDB. Em 1969, a organização adere à luta armada, sequestra o embaixador americano 

Burke Elbrick e assume o nome de Movimento Revolucionário 8 de Outubro, denominação alusiva ao dia 

da morte de Che Guevara. Em 1972, no Chile, a organização decide abandonar a tática de luta armada e, 

em congresso em 1977, reforça a necessidade de participar dos pleitos eleitorais, das entidades de massa e 

adota a estratégia de luta pelas liberdades democráticas. Assim como o PCB e o PC do B, tinha uma visão 

etapista da revolução brasileira e lutava, na década de 1980, pela realização da revolução nacional-

democrática burguesa (OZAI DA SILVA, s/d).  
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sociais em ebulição e que distanciou o partido da classe operária. Já fora do partido, 

Prestes continuará polemizando com as posições do PCB, porém, o Comitê Central irá 

preferir rotular a posição de Prestes a aprofundar o debate sobre as questões levantadas 

pelo ex-secretário geral (PRESTES, A.L., 2012, p.237-253). O caráter socialista da 

revolução brasileira só retornará ao debate pecebista nas prévias de seus IX e X 

Congressos no início da década de 1990. Nesse momento, o debate já se dá sem a 

tranquilidade necessária, visto que o partido já estava seriamente fragilizado e marcado 

pelos desdobramentos de sua política policlassista, e sobre a dor presente da queda do 

socialismo no Leste Europeu.  
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Capítulo 2. O PCB sem o cavaleiro da esperança: uma estratégia e um partido 

a serem consolidados (1980-1983) 

 

2.1. Os eurocomunistas e o PCB: a renovação interrompida 

 

Após a saída de Luiz Carlos Prestes do PCB, iniciam-se processos de disputas 

internas para definir quais serão a identidade e a linha política do partido a partir de 

então. Um grupo importante, que marca a disputa dos rumos a serem tomados pelo PCB 

no período pós Anistia, é o grupo chamado de eurocomunista.  

Influenciados pelo modelo mais flexível do Partido Comunista Italiano
19

 essa 

chamada ala renovadora radical do PCB, formada por militantes como Carlos Nelson 

Coutinho, Leandro Konder, Luiz Werneck Viana, Aloisio Teixeira, Marco Aurélio 

Nogueira, e ainda o dirigente histórico, vinculado às estruturas de poder e comando do 

PCB, Armênio Guedes, irão criticar o programa da revolução nacional e também a 

democracia apenas como tática e não como um valor universal (SANTOS, 1994, p.37-

38). Raimundo Santos, intelectual e, na época, também militante do PCB vinculado a 

essas posições, ao abordar o surgimento dessa ala chamada renovadora, fala-nos: 

Não articulados organicamente, mas portadores de um conjunto de 

idéias-chave compartilhadas, esses militantes, até meados dos anos 80, 

marcaram presença no PCB, ora servindo de “espantalho 

eurocomunista” para o setor conservador, a justificar o “centrismo 

auto-reprodutivo” da ala pragmática do Comitê Central; ora servindo 

as suas idéias como base para que esse núcleo majoritário pudesse 

dotar o PCB de uma orientação mais eficaz no novo período de 

transição democrática (SANTOS, 1994, p. 37). 

Para entender o surgimento das idéias eurocomunistas dentro do PCB, no início 

da abertura do regime militar, é necessário pensar seus antecedentes. Após as repressões 

brutais sobre o PCB, em meados da década de 1970, muitos dirigentes pecebistas se 

exilaram na Europa e acabaram se relacionando com as teses sustentadas pelos partidos 

comunistas que já não estavam alinhados com a União Soviética, os quais dão forma ao 

chamado Eurocomunismo, com grande referência na Itália:  

O Eurocomunismo, surgido no final da década de 1970, é uma 

corrente política que se propõe a realizar a superação do leninismo e 
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 O PCI – Partido Comunista Italiano foi o primeiro a adotar o eurocomunismo – a expressão foi criada 

por um jornalista italiano – depois de enunciar a sua estratégia do “compromisso histórico”, em 1973. O 

PCI previa o início de sua trajetória para o socialismo por meio de uma aliança com os democratas-

cristãos em torno de um programa de reformas democráticas (BOTTOMORE,1988). 
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encontrar para o socialismo uma via nova adaptada às condições da 

Europa Ocidental, onde existia uma ampliação dos direitos sociais e 

uma qualidade de vida voltada ao operariado, jamais ali alcançada 

anteriormente. A preocupação é alcançar uma via para o socialismo 

que mantenha esse avanço democrático e essa qualidade de vida, sem 

rompimento frontal com o capitalismo. O eurocomunismo busca um 

compromisso histórico entre classes, com a burguesia e, 

principalmente com a Democracia Cristã italiana, partido católico de 

ampla base popular na Itália, visando efetivar as mudanças necessárias 

à transição ao socialismo naquele país (SAID, 2009, p.177).  

 Esses militantes, que seriam reconhecidos como renovadores
20

, até então não 

tinham influência no partido. Mas, com o exílio e a consequente fragmentação do PCB 

no exterior, com dirigentes espalhados por toda a Europa, foram assumindo funções que 

influenciariam na estrutura de poder partidária. Armênio Guedes, dirigente histórico, 

que havia, entre outras coisas, participado da elaboração da Declaração de Março de 

1958, organiza, no exílio em Paris, como Secretário de Agitação e Propaganda do 

Comitê Central, uma Assessoria para o Comitê Central, responsável por auxiliar na 

elaboração de documentos e resoluções. Os renovadores irão compor essa Assessoria e 

também serão chamados por Armênio para compor a editoria do jornal Voz Operária, 

publicação agora organizada no exterior, após seu fechamento pela repressão no Brasil.  

 Segundo apurou em entrevista com Antônio Carlos Peixoto, membro da editoria 

do Voz Operária à época, o pesquisador Marcus Vinícius Bandeira de Menezes (2002) 

afirma que as posições dos renovadores contrapunham-se ao pensamento do então 

secretário-geral, Luiz Carlos Prestes, e também às posições de outros dirigentes que 

viriam a conformar o Centro Pragmático, como Lindolfo Silva e Hércules Correa. 

Afirma também que  

[a] Voz Operária funcionava de “modo relativamente independente, 

com influência dessa assessoria e do Armênio, não passando pelo aval 

do CC.” A Voz Operária e a assessoria tomaram a iniciativa de 

discutir questões teóricas do marxismo, baseando-se em novidades 

que surgiam nos PC`s da Itália, França, e Espanha. Essas discussões 

eram incentivadas por Armênio Guedes: “Armênio jogava sementes 

em nossa cabeça e deixava que as plantas crescessem”. O CC que 

continuava apegado à ortodoxia do “socialismo real”, passou a 

reclamar da assessoria e da Voz Operária, acusando-as de estarem se 

afastando do marxismo-leninismo e promovendo uma linha 
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 Raimundo Santos, intelectual e militante identificado com essa linha eurocomunista à época, define 

como corrente renovadora aquela ligada “à trajetória da elaboração de um pensamento no interior desse 

partido (PCB) que rompe com a ideia da revolução de curto prazo, para trazer ao centro de sua estratégia 

a democratização progressiva da sociedade como alternativa possível à modernização conservadora e 

excludente” (SANTOS, 1994, p. 13). 
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independente, simpática ao eurocomunismo (MENEZES, 2002, p. 

334). 

  Portanto, a partir da direção da Voz Operária, esses militantes puderam dar uma 

dimensão às suas ideias que eram infinitamente maiores que sua força orgânica. Depois 

do exilio, chegam a ter uma maior influencia orgânica na direção do partido organizado 

em São Paulo, quando envolvem mais militantes em torno de suas perspectivas 

políticas, tal qual demonstram os enfrentamentos a serem analisados no 3º capítulo. 

 No ano de 1978, em reunião do Comitê Central do PCB em Sofia, na Bulgária, é 

aprovada uma “Resolução sobre o Voz Operária”, onde se determina uma intervenção 

no jornal, que acabaria por não se efetivar devido à Anistia e à ameaça dos redatores de 

abandonarem o jornal (MENEZES, 2002, p. 338). Na nota do CC, faz-se a seguinte 

crítica: 

[...] Em várias matérias de orientação política, de responsabilidade da 

redação da VO, indicações nela contidas não correspondiam, em 

medidas variáveis, às decisões da direção central do Partido, expressas 

em seus documentos oficiais. O CC considera que a publicação pela 

VO de matérias que entrem em conflito com as resoluções e 

indicações políticas dele emanadas contraria uma questão de princípio 

– a do centro único do Partido- e leva a confusão às fileiras 

partidárias” (Comitê Central do PCB. “Resolução sobre a Voz 

Operária”, novembro de 1978, Fundo Luiz Carlos Prestes. Arquivo 

Edgar Leuenroth/UNICAMP, Armário 3ª-1, p. 02-04 in MENEZES, 

2002, p. 338). 

Com a Anistia, as lutas que se davam no exílio teriam agora prosseguimento no 

Brasil. Os eurocomunistas fazem também uma crítica à direção do partido, mas os que 

não saem do PCB, após 1983, acabam se articulando em torno do grupo majoritário da 

direção e combatendo os chamados “ortodoxos”, que seriam aqueles que criticavam a 

política pluriclassista e aproximavam-se mais das teses defendidas pelo grupo que saiu 

com Prestes. No final das contas, o Centro Pragmático da direção pecebista aliou-se ao 

grupo mais à direita para derrotar Prestes, em 1980, e depois se aliou ao grupo mais à 

esquerda, em 1981, para alijar os espaços políticos dos principais eurocomunistas, em 

especial, retirá-los da direção do Voz da Unidade. Continuavam convivendo dentro do 

PCB os resquícios das posições ligadas a Prestes, em posição extremamente minoritária, 

e das posições ligadas aos eurocomunistas. No entanto, essas últimas, ao se aliarem ao 

campo majoritário da direção do partido, acabaram influindo, e muito, na perspectiva 

teórica que iria guiar o partido a partir das resoluções do VII Congresso, em 1984. 
21
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 Informações cedidas em entrevista, pelo historiador Milton Pinheiro, ao pesquisador, em 23/08/2014. 
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Enquanto estiveram no PCB, os eurocomunistas afirmaram a democracia sempre 

como um fim em si mesmo, assumindo seu caráter estratégico e executado através da 

política de frente única pluriclassista, não fundamentada, a priori, na hegemonia da 

classe operária. Armênio Guedes, expoente desse grupo, dá a dimensão do que 

propugnavam os eurocomunistas. Depois de já ter se afastado do PCB, em entrevista 

para a revista Socialismo e Democracia afirmou: 

Entrevistador José Fucs – Quer dizer que sua posição se aproximava 

de certa forma do que se convencionou chamar de “eurocomunismo”? 

Armênio Guedes – Sim, porque eu vejo a democracia como um valor 

universal. (...) Eu acho que é impossível pensar a construção de um 

regime socialista sem que exista o pluralismo político e a alternância 

de poder (Entrevista para revista socialismo e democracia , n. 6, ano 2, 

1985. São Paulo: Alfa ômega in SANTOS, 2012,p.148). 

 Obra que marcou profundamente esse pensamento foi A democracia como valor 

universal, de Carlos Nelson Coutinho, militante e intelectual expoente da corrente 

renovadora do PCB, onde afirmava: 

[...] se há por sua vez algo de universal nas reflexões teóricas na 

prática política do que é hoje chamado de eurocomunismo, esse algo é 

precisamente o modo novo – um modo dialeticamente novo, não uma 

novidade metafisicamente concebida como uma ruptura absoluta- de 

conceber essa relação entre socialismo e democracia (COUTINHO, 

1980, p. 34).  

Para o autor, naquele momento, 1979, a tarefa central das forças populares 

brasileiras seria conquistar um regime de “liberdades político-formais”: 

[...] essas tarefas não podem ser identificadas com a luta imediata pelo 

socialismo, mas sim com um combate árduo e provavelmente longo 

pela criação dos pressupostos políticos, econômicos e ideológicos que 

tornarão possível o estabelecimento e a consolidação do socialismo 

em nosso país (COUTINHO, 1980, p. 35). 

 Tais reflexões não tinham como centro a necessidade da luta pela 

redemocratização ser travada concomitantemente à luta contra o poder burguês. A tarefa 

única seria destruir e combater a ditadura, como se isso automaticamente pavimentasse 

o caminho de transição de uma democracia restrita para uma democracia ampliada, 

argumento que colidia com o que Florestan Fernandes apontava no mesmo período 

histórico: “Essa postura simplificadora é caolha, quando menos porque ela oculta o 

essencial: a ditadura não se gerou a si própria. Ela põe em questão a crise do poder 

burguês e as vias que a burguesia escolheu para resolvê-la” (FERNANDES, 1982, p.67) 

 A constatação do caráter autoritário com que o capitalismo desenvolvera-se no 

Brasil levava os eurocomunistas a entender que haveria tarefas em comum com setores 
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da classe dominante. Tais tarefas encontravam-se no desenvolvimento do aspecto 

político, na superestrutura do capitalismo brasileiro, na modernização da Sociedade 

Civil que se daria com o avanço do aspecto democrático e, então, geraria um processo 

revolucionário. Assim afirma em artigo outro referencial dos renovadores, Luiz 

Werneck Viana: 

Por mais tímida que seja, a dissociação dos empresários de São Paulo, 

quanto ao Estado autoritário dá uma nova dimensão à questão da 

frente política e do movimento de convergência democrática contra o 

regime. Particularmente no que se refere à inclusão dos liberais. Não 

apenas da sua vanguarda política – a OAB, a ABI. Mas dos liberais 

como corrente política de massas nesse país, que também incorpora – 

é importante notar – largos setores da hierarquia da própria igreja [...]. 

A democratização de um país de seculares tradições autoritárias, como 

o nosso, significa a necessidade de um compromisso histórico de 

grande alcance com os liberais (VOZ DA UNIDADE, n. 25, 19-

25.09.1980, p. 03-04). 

Com o início da abertura do regime e o retorno dos dirigentes pecebistas que 

estavam no exílio, a direção do partido atribuiu ao grupo reconhecido como 

eurocomunista a tarefa de organizar e dirigir o novo informativo do PCB, o Voz da 

Unidade, tendo como referência principal o membro do Comitê Central Armênio 

Guedes. Sobre a importância de Armênio Guedes no grupo renovador e no jornal, 

trazem-nos alguns indícios o depoimento de um dos membros do Conselho Editorial do 

Voz da Unidade na época, Pedro Célio:  

O Armênio era uma pessoa muito presente nas posições do grupo 

renovador de São Paulo. Dentro da Voz da Unidade Armênio Guedes 

tinha uma presença marcante. Estava lá quase que semanalmente, não 

ficava uma semana sem ir, ia uma ou duas vezes por semana. 

Participava dos debates, discutia uma posição seja de movimento 

sindical, seja numa intervenção do partido no debate político geral, ou 

seja numa matéria da Voz da Unidade (Entrevista concedida ao 

pesquisador em 31.01.2014). 

 Esse grupo renovador assume a frente do jornal em março de 1980, com a 

publicação da primeira edição, e começa a afastar-se quando a direção nacional 

posiciona-se por ter um controle mais direto da publicação, em junho de 1981. Em 

análise de tal período, o Conselho de Administração do Voz da Unidade, que sucede os 

renovadores, faz um esclarecimento no texto “ O que se passa com a Voz ?”: 

O companheiro Gildo Marçal Brandão, durante a edição de n.63 de 

nosso jornal, apresentou pedido de demissão das funções que exercia 

junto a este conselho e à Redação. No dia 20 de julho [...] dois outros 

companheiros pediram seu desligamento do mesmo, bem como do 

Conselho Editorial do jornal. Conforme declararam, o motivo central 
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de sua decisão residia numa profunda divergência quanto aos métodos 

de trabalho imperantes na redação e à concepção do que deveria ser o 

jornal e declararam que a Voz da Unidade, a partir do n. 55 e mais 

acentuadamente do n.61 descaracterizara-se e passara a claudicar no 

campo político (VOZ DA UNIDADE, n. 67, 01-07.08.1981, p. 02). 

Fechava-se, assim, o ciclo dos renovadores à frente do órgão central de 

comunicação do PCB. Os membros da redação que pediram desligamento alegam que, a 

partir da edição 55, o jornal “descaracterizava-se”. É justamente nessa edição, de 

numero 55, não por acaso, que o PCB dá como iniciado o seu processo congressual, 

com a publicação de suas teses para leitura e debate. A direção nacional, portanto, 

tomava uma posição firme para seus propósitos de manutenção do controle da máquina 

partidária e de sua linha política. O congresso do PCB iria definir uma linha política 

que, para o Centro Pragmático dirigente, não deveria ser a política defendida pelos 

eurocomunistas, principalmente no que diz respeito às análises internacionais que 

levariam a um estremecimento com o campo em torno da União Soviética. Desse modo, 

o Coletivo Nacional de Dirigentes Comunistas não poderia prescindir do controle do 

órgão central de comunicação. A nova direção do jornal não deixa de responder às 

críticas daqueles que saiam do jornal, e nesse mesmo texto apontava:   

Todos os companheiros que se demitiram tiveram sempre a mais 

ampla possibilidade de discutir democraticamente seus pontos de vista 

na redação, neste conselho ou junto a ele. Por outro lado, nossas 

atribuições até o dia 20 último, o foram por unanimidade e consenso, e 

contaram com o apoio também explícito dos diversos integrantes da 

redação (VOZ DA UNIDADE, n. 67, 01-07.08.1981, p. 02).  

Sobre esse episódio marcante das lutas por influir nos rumos do PCB, que se 

configurava no pós-exílio, é ilustrativa a entrevista que nos concedeu o jornalista Luiz 

Carlos Azedo.  Ele seria eleito para o Comitê Central em 1984, sempre se posicionou 

junto ao Centro Pragmático da direção pecebista e assumiu papel destacado no Voz da 

Unidade após a saída dos renovadores, tendo mais poder ainda à frente do jornal no 

período de 1987 a 1991. 

Um belo dia, me chamaram para um almoço. Estavam nesse almoço o 

Giocondo dias, o Teodoro Melo, o Almir Neves, o Hercules Correia, e 

o Sergio de Moraes. Com exceção do Sergio de Moraes, que não era 

do Comitê Central embora trabalhasse junto ao Comitê Central e fosse 

uma pessoa muito próxima, todos eram do Comitê Central e da 

Executiva. E o Giocondo falou que a situação do jornal estava 

complicada que eu precisava ir para São Paulo porque estava 

acontecendo uma crise lá e ninguém sabia o que ia acontecer, com 

medo de que a equipe do jornal abandonasse o jornal (Entrevista 

concedida ao pesquisador em 04/02/2014).  
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Azedo dá-nos uma interpretação da dimensão da disputa política interna e do 

esforço do setor majoritário da direção, em torno da figura de Giocondo Dias, para se 

equilibrar entre as posições mais à esquerda e à direita e, acima de tudo, manter o 

controle da máquina partidária:   

Giocondo tinha uma posição, vamos dizer assim, meio centrista do 

ponto de vista político [...] Ele tinha se aliado ao Armênio e a esse 

pessoal que tinha um pensamento mais renovador à época para 

enfrentar o Prestes, mas diante do rompimento do Prestes ele passou a 

fazer concessões aos quadros que tinham certa simpatia pelas teses do 

Prestes [...] Os intelectuais ligados ao partido queriam radicalizar o 

debate com o Prestes, com relação as teses, com relação ao socialismo 

[...]. Houve uma simpatia desse grupo pelas posições eurocomunistas 

na época. E isso estressava a relação, até porque tinha a questão do 

apoio dos partidos comunistas que tinham simpatia à posição do 

Prestes, Partido Comunista da União Soviética, Partido Comunista 

Cubano, Partido Socialista Unificado Alemão. Tinha toda um 

problemática que envolvia essa disputa, e isso se acirrou no jornal” 

(Entrevista concedida por Luiz Carlos Azedo ao pesquisador em 

04/02/2014). 

Tais depoimentos ajudam a aprofundar a leitura das fissuras partidárias e a crise 

do PCB que se mostrava nas páginas do Voz da Unidade. O jornal estava nesse 

momento no “olho do furacão” das disputas pelo partido a ser (re)construído. As 

posições críticas dos eurocomunistas, à frente do jornal, acerca das questões 

internacionais, reforçavam o discurso de Prestes, e outros que com ele saíram do PCB, 

de que o partido estava tomando posições anti-soviéticas. Para o PCB, não era fácil 

justificar junto ao conjunto do movimento comunista internacional e, em especial, ao 

Partido Comunista da URSS, a saída do seu “legendário” Secretário Geral. Prestes havia 

passado todo o exílio na União Soviética, seu prestígio internacional era muito grande e 

ele agora utilizava de seu respeito para dizer que o PCB não era legítimo. O PCB, para 

manter-se como o autêntico Partido Comunista no Brasil, não podia ter um órgão 

central de comunicação que não estivesse sintonizado com as diretrizes da União 

Soviética, o que vinha ocorrendo em alguma medida com o Voz da Unidade sob 

comando dos eurocomunistas. 

Você tinha na época o Luiz Werneck Viana, o Marco Aurélio 

Nogueira, que participava ativamente, o David Capistrano Filho, que 

era um cara muito importante para viabilizar o jornal, inclusive era o 

dirigente municipal do partido em São Paulo. Então essa coisa foi se 

agravando e com a aproximação do congresso, se criou um impasse, 

porque a direção da executiva não podia abrir mão do controle do 

jornal [...]. O órgão central passa a ser uma peça fundamental na 

estruturação de um partido comunista, de um partido revolucionário. 

Na acepção Leninista. Você imagina a situação, uma direção com uma 
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política e um jornal com outra política. Ia dar confusão não é? Foi isso 

que aconteceu. Quer dizer que, quando me chamaram para conversar 

que iam precisar de mim, já tinham decidido manter o controle do 

jornal a qualquer preço. Ou seja fazer a intervenção. (Entrevista 

concedida por Luiz Carlos Azedo ao pesquisador em 04/02/2014). 

A saída dos renovadores da direção do Voz da Unidade não se dá de maneira 

tranquila,  e tampouco foi resultado de uma ação intempestiva. Pelo contrário, vinha 

sendo construída pela direção nacional. Quando essas movimentações começam a se 

operar, é possível perceber o nível de animosidade pelas próprias opiniões veiculadas no 

jornal. Em uma seção com o nome de “A Voz em debate”, Mauro Malin, vinculado ao 

grupo renovador, tem publicado o texto “Mudar, mas não estreitar”, e nele sustenta: 

Discussão sobre um jornal nas páginas do próprio jornal é coisa rara 

na imprensa (pelo menos na moderna), e não por acaso: é o tipo de 

assunto que “estreita” o jornal, porque só pode interessar a uma 

parcela bem pequena de seus leitores. Aos ativistas, num sentido bem 

particular [...]. A triste verdade é que há muito mais gente querendo 

enjaular a Voz, ou torcendo para que ela seja enjaulada, do que 

decidida a meter a mão na massa (VOZ DA UNIDADE, n. 51, 02-

10.04.1981, p. 02). 

A mudança na linha política do jornal causou reações de lado a lado, e podiam 

ser acompanhadas na seção de opinião do leitor – esse espaço da crítica pública foi 

reduzido mas não chegou a ser extinto. Fica nítida a mudança nos rumos editoriais do 

jornal nessa reclamação do leitor Roberto de Carvalho, “Contestando o dogmatismo”:  

Não estou aqui para fazer a defesa do Jornal do Brasil, que todos 

sabemos está vinculado a interesses antipopulares, interesses 

burgueses. Mas dizer que ele errou ao interpretar nossa posição 

(exposta no editorial do numero 60) como contrária a uma possível 

intervenção na Polônia, francamente... A interpretação foi jornalística 

e, acima de tudo, correta. É isso mesmo! E a posição da nossa Voz da 

Unidade no editorial em questão foi corretíssima, eu diria mesmo que 

este é o mais importante acontecimento nos últimos anos entre os 

comunistas brasileiros (VOZ DA UNIDADE, n. 63, 03-09.07.1981, p. 

02 – Cartas). 

Com a exclusão de Armênio Guedes da direção política do jornal, somando-se a 

seu anterior afastamento da Comissão Executiva Nacional do PCB, que havia ocorrido 

logo após a saída de Prestes, o espaço dos eurocomunistas diminuía e a revolta se 

manifestava contra o que chamavam de “política conciliatória” da direção e das teses 

congressuais. O texto “O atraso e o esquerdismo”, de Leandro Konder, sai em defesa de 

Armênio:   

Um grave sintoma dessa atitude conciliadora já tinha sido 

proporcionado pela decisão do Coletivo de Dirigentes Comunistas 
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quando, ao afastarem Prestes, afastaram também Armênio Guedes da 

Comissão Executiva. Segundo se soube pela revista Veja, o 

afastamento de Guedes se efetuou em condições não muito 

limpidamente democráticas e contra os votos de metade dos dirigentes 

comunistas presentes á reunião [...]. Ora, o dirigente afastado da CE 

era justamente aquele que vinha, pioneiramente, desde 1957, 

defendendo a ideia básica de partido novo [...] ( VOZ DA UNIDADE, 

n. 64, 10-16.07.1981, Encarte especial – Tribuna de debates). 

No retorno ao Brasil, os dirigentes dessa perspectiva renovadora, Zuleika 

Alambert e Armênio Guedes, já haviam sido excluídos da comissão executiva do 

Comitê Central. Porém, devido ao fato de que o Centro Pragmático ainda precisava de 

alianças para manter-se consolidado dentro do partido, os espaços dos eurocomunistas 

no jornal Voz da Unidade ainda eram preservados. Com a abertura do processo 

congressual, a maioria do Comitê Central parecia tomar a decisão de excluí-los 

totalmente de espaços de maior influência no partido.  

Não estando mais à frente do jornal Voz da Unidade, o espaço privilegiado para 

os eurocomunistas publicarem seus textos e exporem suas posições sobre o processo de 

modernização do capitalismo no Brasil, e a consequente estratégia democrática 

defendida para o partido, foi a tribuna de debates preparatória ao VII Congresso do 

PCB, em 1981-1982.  A tribuna de debates foi um expediente utilizado pelo PCB, no 

período que precedeu o VII congresso partidário, marcado para 1982, para onde os 

militantes encaminhavam suas contribuições em forma de texto, abordando os temas 

referentes ao partido em geral e, em especial, acerca das teses congressuais, que foram 

enviadas às bases pelo Coletivo Nacional de Dirigentes Comunistas, a direção nacional 

do PCB. Os artigos foram publicados em encartes especiais em edições do Voz da 

Unidade no período de julho de 1981 até março de 1982:  

Os artigos serão publicados quinzenalmente, sempre em encartes 

especiais. Todos terão as mesmas oportunidades de intervenção (o que 

explica a padronização das páginas deste e dos demais encartes). Cada 

comunista poderá intervir tendo por base o limite máximo de 480 

linhas: a seu critério, este total poderá ser subdividido em 4 artigos de 

120 linhas cada, acompanhados dos respectivos títulos (VOZ DA 

UNIDADE, n. 64, 10-16.07.1981, Encarte especial – Tribuna de 

Debates). 

No mês de maio de 1981, na edição n. 55, as teses foram publicadas com o nome 

de “Teses para um Debate Nacional de Comunistas pela legalidade do PCB”, em 

formato de Suplemento Especial. O partido ainda estava na ilegalidade, portanto, não 
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podia tratar os documentos como teses congressuais, o que realmente eram. O jornal 

trazia na abertura das Teses: 

O seu objetivo é oferecer um ponto de partida para um amplo debate 

nacional, que há de recolher e generalizar o conhecimento e a opinião 

dos comunistas brasileiros – e não só deles – sobre os principais 

aspectos da vida econômica, social e política do país, tomados na 

perspectiva do seu desenvolvimento (VOZ DA UNIDADE, n. 55, 08-

14.05.1981, Suplemento especial Teses para um Debate Nacional de 

Comunistas pela legalidade do PCB). 

Tais teses foram referência para o debate interno e estavam colocadas para 

apreciação. Posteriormente seriam votadas no Congresso do partido e, então, tornar-se-

iam resoluções. Entretanto, a partir do momento em que as teses congressuais e a 

tribuna de debates são publicadas em formato de encarte no jornal Voz da Unidade, o 

partido abre as suas dissonâncias, que nesse momento não eram poucas, ao alcance 

público. Tal posição do PCB era justificada por seus dirigentes como um esforço em 

afirmar um partido democrático e plural. No próprio jornal, em sessão chamada 

“Opinião Nacional” em texto com o título “O desafio democrático e as teses do partido 

comunista brasileiro” a direção do partido faz a defesa da “aposta democrática" onde os 

comunistas “expõem, à discussão e ao julgamento da opinião pública, os seus pontos de 

vista e os seus projetos políticos.”. O empenho do partido em defesa da democracia 

seria corroborado com “o exame das teses oferecidas à análise da classe operária, das 

forças democráticas e patrióticas” (VOZ DA UNIDADE, n. 55, 08-14.05.1981, p. 03).  

O grupo renovador, com referência em uma leitura de Gramsci associada à 

política de “compromisso histórico” com os liberais, exercida pelo PCI – Partido 

Comunista Italiano, vai pautar como central a construção de uma democracia de massas 

no Brasil, a necessidade de se equacionar a modernização econômica que o capitalismo 

constituiu no país com um desenvolvimento político ainda incompleto, diminuir a 

distância entre economia e política. Também irá questionar as experiências socialistas as 

quais o PCB historicamente defendeu: URSS, Alemanha Oriental, Polônia, entre outras.  

Said, ao abordar esse grupo de intelectuais do PCB e suas utilizações de Gramsci, 

entende que o grupo 

realizou a leitura de teorias do pensador italiano, esvaziando-as de sua 

força revolucionária e de seus pressupostos básicos, criando-se o 

Gramsci mais adaptado a uma política que se intencionava implantar, 

instrumentalizando-o [...] uma reinterpretação de sua estratégia, sob o 

ponto de vista liberal, de forma política na tentativa de implementar 

mudanças que dão continuidade à postura liberal (SAID, 2009, p. 23). 
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  Os renovadores vão acusar o Centro Pragmático de economicismo, por 

desconhecerem o “plano da política”, por reconhecerem a política somente como reflexa 

do modo de produção. Segundo essa análise, as teses congressuais sustentariam uma 

visão terceiro-mundista ao ver a principal contradição brasileira como a que contrapõe 

povo versus imperialismo. Leandro Konder, na tribuna de debates do VII  Congresso, 

ao comentar as teses, tem uma posição exemplar no que diz respeito a uma das 

divergências centrais entre o grupo renovador e o centro pragmático dirigente do 

partido, o debate sobre o papel da democracia:  

A tese 23 afirma que a contradição fundamental da sociedade 

brasileira se manifesta atualmente como “contradição entre o povo e o 

imperialismo, particularmente o norte-americano”. É uma formulação 

infeliz pois sugere uma subordinação  da “questão democrática” à 

“questão nacional [...]. Se a questão democrática não for reconhecida 

como questão crucial, não poderá haver encaminhamento conseqüente 

para a questão nacional (VOZ DA UNIDADE, n.64, 10 a 16.07.1981, 

Encarte especial – Tribuna de debates). 

Leandro Konder também se posicionou contra o que chamava de sacralização do 

marxismo-leninismo presente nas teses do partido: 

[...] Em todo caso quero dizer que tenho muitas dúvidas quanto à 

eficácia, hoje, da expressão marxismo-leninismo, que coloca 

artificialmente no mesmo plano valiosas contribuições teóricas 

situadas em campos diferentes (Marx era um filósofo, elaborou um 

sistema de idéias gerais movendo-se no mais elevado nível de 

generalidade e universalidade; e Lênin era um teórico-político, não era 

um filósofo). Não seria melhor os comunistas se declararem marxistas 

e leninistas? (VOZ DA UNIDADE, n.64, 10 a 16.07.1981, Encarte 

especial – Tribuna de debates). 

As posições renovadoras explicitadas na Tribuna de Debates têm respostas 

imediatas nas páginas do Voz da Unidade. Em texto com o título “Seria a Democracia 

um Valor Universal?”, Clarice Souza Reis, responde às posições de Leandro Konder: 

Nas suas colocações, entre tantas, o senhor Leandro Konder questiona 

a eficácia da expressão “MARXISMO-LENINISMO”, entre outras 

razões pelo fato de Lênin ser um teórico político e não um filósofo. (..) 

temos quase certeza que o senhor Leandro Konder não quer 

simplesmente questionar a expressão “marxismo-leninismo”, ele quer 

é questionar o leninismo, alegando que o mesmo é uma contribuição 

menor em relação a Marx (VOZ DA UNIDADE, n. 85, 04-

11.12.1981, Encarte especial – Tribuna de Debates, grifo da autora). 

Sobre as questões internacionais, Konder afirma a necessidade de maior 

autonomia por parte das teses congressuais apresentadas:  

Muitos comunistas brasileiros tendem a farejar manifestações de anti-

sovietismo em qualquer esforço mais consequente no sentido de levar 
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os comunistas brasileiros a pensarem mais radicalmente a partir  do 

ângulo específico deles. A insegurança leva-os a transformar a União 

Soviética, de força decisiva na história de nosso século, num mito cuja 

função – como encarnação prévia de toda a verdade revolucionária é 

dispensá-los, implicitamente, das angústias da criatividade, das 

incertezas inerentes à investigação do novo (VOZ DA UNIDADE, n. 

64, 10 a 16.07.1981, Encarte especial – Tribuna de debates). 

Aloisio Teixeira reforça as críticas às teses congressuais e ao grupo dirigente do 

PCB : 

[...] as Teses preparadas pelo Coletivo Nacional de Dirigentes 

Comunistas um documento que se esquiva de pôr em discussão 

qualquer problema real, seja no plano político, seja no ideológico, 

organizativo ou teórico, preferindo o caminho fácil de repetir 

acriticamente as velhas fórmulas, apresentar formulações gerais e 

abstratas como capazes de explicar o movimento concreto da 

realidade brasileira e tentar ocultar a completa ausência de idéias com 

farta adjetivação, em um esforço inútil de garantir sua posição de 

dirigente, e a aparência de unidade do movimento (VOZ DA 

UNIDADE, n. 73. 11-18.09.1981, Encarte especial).  

Luiz Werneck Viana, expoente intelectual da corrente renovadora, corrobora a 

crítica às teses afirmando que “[p]erdeu-se uma excelente oportunidade para que o 

partido, através de uma exposição e de uma análise exemplares do seu programa 

político, procurasse responder à crise orgânica, política e ideológica que atravessa” 

(VOZ DA UNIDADE, n.87. 18-25.12.1981, Encarte especial). A crise partidária estava 

colocada a céu aberto para quem quisesse ver, e ler, nas páginas do Voz da Unidade. A 

divergência sobre o nível de desenvolvimento do capitalismo no Brasil foi um dos 

pontos de destaque no conflito entre os renovadores e a direção do partido: 

A revolução, diz-se, é democrática e nacional, alternando a disposição 

desses dois termos feita pelo VI congresso. Mas essa inversão de 

ordem não chega a se constituir numa transformação conceitual [...]. A 

questão da maturidade ou não do capitalismo, não é, para seus atores, 

um problema científico, mas “político”, na medida em que temem 

extrair as repercussões de algo que até acreditam: este país é 

capitalista [...]. Segundo a definição implícita das Teses, definida a 

plena maturidade do modo de produção capitalista, deveríamos 

necessariamente concluir que estaria aberta a etapa socialista. Como 

seus autores não concordam, por sensibilidade política, experiência e 

conhecimento empírico do país, com esse absurdo, fazem com que o 

“particular” no capitalismo brasileiro se apresente como um 

verdadeiro álibi para respaldar uma política mais ampla... recorrerão 

ao truque de apelarem ao terceiro-mundismo em nome do combate ao 

sectarismo (VOZ DA UNIDADE, n.87. 18-25.12.1981 – Encarte 

especial).  



91 

 

Para Werneck Viana, o potencial da luta democrática estava em entender que o 

modelo de produção capitalista estava plenamente instituído no país e que   

o nível de formação econômico-social se constitui no lugar onde os 

atores concretos fazem política [...]. Pensar a dimensão da formação 

econômico-social em sua radical especificidade, torna-se ainda mais 

imperativo quando consideramos a dramática assimetria, existente no 

país, entre o plano da economia moderna, capitalista;desenvolvida – e 

do jurídico-político -  arcaico, elitista, autoritário, excludente (VOZ 

DA UNIDADE, n.87. 18-25.12.1981 – Encarte especial). 

A superação da distância entre o desenvolvimento econômico e o 

subdesenvolvimento político operaria uma “revolução política” rumo a um estágio de 

“plena cidadania”, uma progressiva democratização que possibilitaria a transição ao 

socialismo. Tais ideias atribuíam um potencial revolucionário à democracia política e 

eram tributárias diretas da experiência italiana, conforme observamos quando Werneck 

Viana faz referência à importância da democracia política para a incorporação das 

massas ao processo político e depois “para a crescente socialização da política de que 

trata Pietro Ingrao” (VOZ DA UNIDADE, n. 87, 18-25.12.1981 – Encarte especial). A 

referência do autor é ao jornalista e dirigente do PCI – Partido Comunista Italiano que 

foi presidente da Câmara de Deputados da Itália entre 1976 e 1979.  

Quando se iniciam os debates rumo ao VII Congresso do PCB, o grupo 

renovador já havia sido afastado do comando do Voz da Unidade pela direção do PCB,  

que ocorreu em junho de 1981, pelo que chamamos de Centro Pragmático, formado pela 

maioria do Comitê Central. As razões apontadas pela direção nacional para justificar 

esse afastamento seriam: o fato desse grupo renovador apontar um certo anti-

sovietismo, por ser considerado demasiadamente liberal, por pensarem a mudança do 

capitalismo para o socialismo como resultado da evolução da democracia burguesa, tese 

esta combatida nesse momento, mas que será assimilada no VII Congresso do PCB 

(1982-1984).  

Segundo a nossa concepção revolucionária consequentemente 

democrática, os comunistas não emprestamos à democracia um 

significado apenas tático, mas estratégico [...] Transformando 

radicalmente o Estado, modificando o caráter e as funções das 

instituições estatais e conjugando-as com a rede de organizações de 

base, respeitadas em sua autonomia, a democracia de massas – 

organizada de baixo para cima – garantirá as alterações 

revolucionárias e ultrapassagem do capitalismo (UMA 

ALTERNATIVA... , 1984, p. 158-159). 
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Aos poucos, os integrantes da ala renovadora saem do PCB e alguns se 

incorporam ao PMDB – Partido da Mobilização Democrática Brasileira, ao PDT – 

Partido Democrático Trabalhista e outros ao PT – Partido dos Trabalhadores.  

Essa ala renovadora apresentava nos debates já uma tendência de rompimento 

com a URSS e com Lênin, ao contrário dos grupos em torno de Prestes e Giocondo 

Dias. Os renovadores apresentaram claramente a proposta de ruptura com uma tradição 

soviética e advogaram a ideia de “projetar a tática comunista de frente única como 

política estratégica – para isso sendo necessário ultrapassar os paradigmas marxistas-

leninistas” (SANTOS, 1994, p.39). Ivan Ribeiro aborda a questão internacional e faz 

questionamentos às omissões das teses partidárias acerca de problemas como a presença 

soviética no Afeganistão, a intervenção da URSS na Tchecoslováquia, em 1968, as 

crises na China e na Polônia. Ribeiro questiona: 

Como devemos nós os comunistas brasileiros lidar com a crise do 

socialismo ? As teses apresentam uma das possíveis formas: não faz 

sequer menção à grave crise que sofre a República Popular da China, 

[...] o delicado problema afegão é tratado ao fim da tese 3 somente 

com a frase “ consolidação da revolução afegã” e a crise do 

socialismo, apesar de merecer na tese 8 tratamento novo, não é objeto 

de nenhuma análise mais aprofundada, deixando a clara impressão de 

que a concepção dominante é ainda aquela manifestada na tese 5 , 

onde as dificuldades econômicas, sociais e políticas dos países 

socialistas são consideradas como produzidas por erros eventuais 

(VOZ DA UNIDADE, n. 91, 29.01-04.02.1982 – Encarte especial). 

É preciso lembrar que estamos avaliando os anos de 1981e 1982, e a análise de 

que o socialismo estava em crise é algo que não era consensual, principalmente na 

direção do partido e em documentos públicos do PCB. O conjunto da base partidária e 

mesmo setores internos mais à esquerda eram cuidadosos no que se referia a confrontar 

a visão oficial soviética, ainda considerada como o farol do socialismo no mundo. Um 

ator destacado no processo de debates e conflitos que marca o PCB em nosso período 

recortado (1980-1985) é o intelectual do PCB, Jose Paulo Netto que, do ponto de vista 

da política interna, transitava e dialogava com setores da direção do partido, com os 

eurocomunistas e com setores mais à esquerda. Ele foi eleito membro da direção do 

PCB em seu VII Congresso e assumiu tarefas de comando no próprio jornal Voz da 

Unidade. Assim como os renovadores eurocomunistas, José Paulo fazia ressalvas na 

tribuna de debates sobre o momento do socialismo no mundo, atentando para a 

necessidade da tese congressual 



93 

 

realizar efetivamente uma análise séria e conseqüente do mundo 

socialista, suas colisões e conflitos, sua política [...] Agora mesmo o 

drama polonês...as atitudes assumidas pelo Semanário Voz da 

Unidade de um seguidismo que não foi capaz de ir além da 

legitimação imediata e acrítica dos “fatos”, atestam o quanto estão 

desarmados os comunistas brasileiros em face da realidade do 

socialismo existente [...] Neste contexto obviamente caberá redefinir 

as relações dos comunistas e seus partidos com os Estados socialistas, 

nomeadamente a URSS (VOZ DA UNIDADE, n.92, 05-11.02.1982 – 

Encarte especial). 

As teses e a tribuna de debates publicadas no jornal estavam abertas aos leitores, 

além disso, o PCB realizou debates públicos sobre seus documentos. Na seção “Cartas” 

do Voz da Unidade , um leitor, que se identifica como Mário Cabral Miranda, de Duque 

de Caxias-SP, ao que tudo indica militante do partido, através de um pequeno texto 

intitulado “ Estranhas Opiniões” critica outro membro do grupo renovador e demonstra 

como a temática internacional acirrava ânimos :  

Em um recente debate público realizado no dia 04/11, tendo por tema 

o capítulo 1 – A situação internacional, das “Teses para um debate 

nacional de comunistas pela legalidade do Partido Comunista 

Brasileiro, o companheiro David Capistrano Filho (não sei com que 

propósito) esforçou-se para demonstrar os “fracassos” do socialismo 

na URSS [...] Mas como antídoto ao negativismo de seus informes, 

que maravilha ler-se a página central do n. 81 da VU, sob o título: UM 

PAIS SEM CRISE, SEM DESEMPREGO, SEM ANAFALBETISMO 

E SEM INFLAÇÃO. Leia-o Sr. David, se ainda não o fez, pois 

causar-lhe-a um grande bem (VOZ DA UNIDADE, n.83, 20-

27.11.198, p. 02 – Seção de Cartas ao Leitor, grifos do autor). 

Marcos Del Roio, intelectual e então militante do PCB, que se manteve no 

partido até seu processo de desagregação em 1992, aproximava-se das perspectivas 

renovadoras dentro do partido e reforçava a crítica à falta de autonomia do partido na 

elaboração sobre o movimento comunista internacional: “Hoje é necessário ter claro 

que, embora a URSS venha sendo fator essencial para a difusão de fortalecimento do 

socialismo no mundo, nem sempre seus interesses de Estado coincidem com os 

interesses da revolução socialista em escala proletária” (VOZ DA UNIDADE, n. 81, 05-

12.11.1981, Encarte Especial – Tribuna de Debates). 

As teses congressuais apresentadas pelo Coletivo Nacional de Dirigentes 

Comunistas, publicadas no jornal Voz da Unidade, tem um caráter ufanista acerca do 

avanço do campo socialista e sobre a crise do capitalismo, apontam que estaria 

crescendo a influência do exemplo dos países socialistas em todo mundo. O tópico 2 da 

parte que trata da “Situação Internacional” tem o título “ O poder do sistema capitalista 
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mundial debilita-se progressivamente”. Os documentos apontavam o declínio da 

bipolaridade, mas as razões que levavam a esse declínio é que abririam mais uma série 

de polêmicas:  

Nas relações internacionais a bipolaridade declina. O peso e o 

prestígio mundiais de vários países socialistas e do Terceiro Mundo, a 

deterioração da hegemonia norte-americana e a acentuação das 

contradições interimperialistas impulsionaram a superação dessa 

bipolaridade. Nos países socialistas aprofunda-se e amplia-se a 

democracia: milhões de cidadãos incorporam-se á direção e ao 

controle da economia e do Estado e participam ativamente da vida 

social (VOZ DA UNIDADE, n. 55, 08 a 14.05.1981, Teses para um 

debate nacional de comunistas pela legalidade, p. 03-04). 

Marcos Del Roio irá apontar que os fatores para o declínio da bipolaridade são 

outros, entre eles a “ampliação e diversificação dos caminhos da transição socialista” e 

o crescimento da China no cenário político mundial. Del Roio aborda ainda diretamente 

as crises do campo socialista, com especial enfoque para as convulsões econômicas na 

Polônia e na Iugoslávia, e o silêncio sobre tais assuntos nas teses partidárias (VOZ DA 

UNIDADE, n. 81, 05-12.11.1981, Encarte Especial – Tribuna de Debates).    

Tais posições sobre o MCI – Movimento Comunista Internacional, explícitas na 

tribuna de debates pelos renovadores, haviam sido apontadas na própria linha editorial 

do Voz da Unidade enquanto esse foi dirigido pelos eurocomunistas. Umas das razões 

elencadas pela direção nacional do PCB para afastar esse grupo do comando do jornal 

seria justamente as críticas às experiências socialistas do leste europeu e a simpatia 

pública aos novos caminhos do movimento comunista na Itália e na França, em 

especial.  

Após a saída de parte dos eurocomunistas, os posicionamentos em defesa da 

superação do marxismo-leninismo só apareceriam no interior do partido, 

explicitamente, nos debates entre os congressos partidários de 1987 e 1991. Exemplar 

das intenções dos eurocomunistas foi o caso de Luis Werneck Viana, em debate sobre 

as teses ao VII Congresso do PCB na Associação Brasileira de Imprensa, em outubro de 

1981 (o congresso estava previsto para o ano seguinte). Nele, o mesmo defendeu que o 

socialismo não estava mais na ordem do dia, que o desafio era levar as massas ao 

estágio de cidadania e alargar os espaços democráticos. A grande questão seria resolver 

“a assimetria entre a modernização no plano da economia e o atraso na dimensão 

jurídico-política” (SANTOS, 1994, p. 45).  
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Essa corrente renovadora é fruto da própria prática do PCB, dos desdobramentos 

advindos da política de unidade, frente ampla e, fundamentalmente, dos conflitos do 

MCI – Movimento Comunista Internacional. O MCI, nesse momento, polarizava dois 

campos de deformidades do marxismo
22

. De um lado, o stalinismo (ou neo-stalinismo) e 

a referência acrítica nas burocracias que desfiguravam as experiências socialistas 

(Governos da União Soviética e Alemanha Oriental, entre outros), tendo como 

expoentes a referência do ex-presidente da URSS, Nikita Krushev, e os que lhe 

sucederam à frente do país, uma lógica de coexistência pacífica entre países capitalistas 

e socialistas, sustentando práticas dogmáticas, autoritárias e com referencial quase 

religioso na União Soviética. De outro lado, tínhamos o eurocomunismo, assentado na 

conciliação de classes, no abandono dos ideais revolucionários e com foco na ocupação 

de espaços na sociedade burguesa, balizados em especial nos Partidos Comunistas da 

Itália e da França. Estava posta uma crise teórica e de estratégia acerca da interpretação 

da realidade.  Nas disputas dentro do PCB entre renovadores e o Centro Pragmático, 

temos a exponenciação desses dois campos do MCI. Apesar das afinidades no 

desdobramento tático da linha política defendida por cada um desses grupos, os 

renovadores defendiam um partido de massas e aberto, o socialismo via alargamento da 

sociedade civil, a democracia como valor universal versus o outro grupo que queria um 

partido mais fechado, sem possibilidades de perder seu controle, o que pode ser 

considerado como um taticismo aparelhista que subjuga a estratégia à tática 

policlassista.  Os dois lados balizados na avaliação de que a tarefa da classe 

trabalhadora, no momento, era a de aprofundar a frente única com os liberais.  

 

2.2. Qual é o partido da classe operária? PCB e PT. A disputa pela 

representação política dos trabalhadores. 

 

No final do ano de 1979, o governo militar operou uma reforma partidária que 

extinguiu o bi-partidarismo, então restrito a MDB e Arena. Tal medida visava criar um 

partido auxiliar para a situação e ainda dividir a oposição, no sentido de “remover o 

                                                           
22

 Nominamos aqui o Eurocomunismo, o Stalinismo e Neo-stalinismo como deformidades do marxismo 

porque as referidas práticas deturparam a elaboração de Karl Marx e o seu caráter revolucionário em 

nome de políticas que valorizavam  burocracias estatais e o autoritarismo, no caso do stalinismo; ou a 

submissão do projeto de emancipação dos trabalhadores aos interesses da burguesia, no caso do 

eurocomunismo. 
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regime ditatorial e seus governos da posição de alvo concentrado e quase imóvel, como 

se fosse uma presa fácil, dentro de uma armadilha” (FERNANDES, 1982, p.64). A 

abertura democrática dava-se alternando elementos de repressão e absorção institucional 

das oposições, em uma lógica mais “rica e complexa” e, nesse sentido, “funcional para a 

ditadura na medida que é necessária aos estratos estratégicos e dominantes da 

burguesia” (FERNANDES, 1982, p. 66). 

Após essa reforma partidária, conformaram-se cinco partidos, o PT – Partido dos 

Trabalhadores, o PDT – Partido Democrático Trabalhista, o PTB – Partido Trabalhista 

Brasileiro, o PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PP – Partido 

Popular e o PDS – Partido Democrático Social. O Governo queria o PP como válvula de 

escape, dentro do intuito de reformar o regime “pelo alto”, e nesse sentido também 

investiria em setores dentro do PMDB e no PTB. A crise conjuntural da dominação 

burguesa poderia caminhar, com a mobilização das classes subalternas, para uma crise 

de hegemonia e, por isso, era necessário ao regime pensar formas diferenciadas para 

conter tal possibilidade. A divisão da oposição não pretendia, então, somente evitar as 

derrotas eleitorais que a ARENA sofreu para o MDB em eleições anteriores. Mais que 

isso, “[o] que ameaçou a ditadura não foi apenas o crescimento eleitoral do MDB: foi 

sua gradual, mas firme transformação de partido de oposição consentida em partido de 

oposição real” (FERNANDES, 1982, p. 66). Não bastava fragmentar o MDB “impunha-

se pulverizar a desobediência civil e a contestação popular” (FERNANDES, 1982, p. 

66). 

Sobre a composição social desses partidos, o PDS transformou-se no partido do 

governo, o substituto da ARENA, fazendo a mediação direta entre as diversas frações 

da classe dominante e o Estado. O PP assumiu uma posição moderada e conciliadora, 

servindo como mediação entre o governo e setores da oposição, tendo em seus quadros 

muitos parlamentares advindos da ARENA. O PTB surgiu de uma concepção 

trabalhista mais conservadora, tendo em seus quadros dirigentes sindicais “pelegos” e 

outros quadros, todos no campo da oposição burguesa ao regime. O PDT, que tinha 

como referência o líder Leonel Brizola, inspirava-se nos partidos socialistas da Europa e 

carregava em seu programa uma “uma concepção social-democrata de reforma 

capitalista combinada com os antigos princípios nacionalistas e trabalhistas do velho 

PTB” (MACIEL, 2004, p. 247), ele não conseguia afirmar-se como uma grande força de 

massas e tampouco com grande influência parlamentar. O PMDB representava uma 
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“ampla aliança democrática e reformista hegemonizada pela burguesia oposicionista” e 

aglutinava “desde setores oposicionistas e não-hegemônicos do bloco no poder, como o 

médio capital industrial e a média propriedade rural, passando por setores tradicionais 

da classe média urbana, até parte dos movimentos da classe subalterna” (MACIEL, 

2004, p. 248). 

O PT foi, de todos esses partidos advindos da reforma partidária, a maior 

expressão da organização da classe trabalhadora, podendo ser considerado naquele 

momento “um projeto popular de conteúdo reformista, mas fortemente antiautocrático, 

pois sustentado pela autonomia política e organizativa das classes subalternas” 

(MACIEL, 2004, p. 248). Foi formado por militantes vinculados ao sindicalismo, 

intelectuais, ativistas das alas progressistas da igreja católica e ex-combatentes da luta 

armada, que retornavam do exílio. O caráter autoritário dessa reforma partidária, porém, 

não deixou incólume o PT. Em seus estatutos não puderam constar alguns princípios 

que marcaram a fundação do partido, como os expedientes democráticos de decisões 

pela base e a exclusão dos privilégios a parlamentares. O partido optará, então, por 

tentar burlar essa legislação através de regimentos e acordos internos (MACIEL, 2004, 

p. 253-254). Tais exigências da nova legislação para formação de partidos, que visavam 

institucionalizá-los e burocratiza-los, demonstravam o objetivo claro do regime de 

reduzir ao máximo o risco de que qualquer partido ameaçasse a reforma “pelo alto”. As 

normas colocadas privilegiavam partidos institucionais e não permitiam uma clara 

afirmação da classe operária e de seus projetos. Dizia o sociólogo Florestan Fernandes 

(1982, p. 66-67), à época, sobre essa reforma: 

Na verdade, a vanguarda operária e sindical sofreu um novo 

esmagamento, pois, ao contrário do que ocorria com as classes 

dominantes, as classes subalternas viram tolhidos os caminhos que 

permitiriam utilizar suas entidades de classe ou explorar 

construtivamente suas ideologias políticas na formação de partidos 

próprios, sem contrangimentos de identidade política de classe. 

O projeto de reforma partidária da ditadura não pressupunha também a 

legalização de partidos comunistas e deixava claro o veto a partidos formados com base 

em “sentimentos de classe”, incluía-se aí o PCB.  

O PCB ainda dispunha de prestígio junto a diversos setores da sociedade por sua 

resistência e batalha contra a Ditadura Militar, tinha uma militância experimentada nas 

lutas sociais e tudo isso ainda aliado a suas relações internacionais com o campo de 

países socialistas, em um período de Guerra Fria. Isso nos leva à compreensão de que 
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uma transição segura para a burguesia passava pelo enfraquecimento do PCB, visto que 

a sua eliminação, através da Operação Radar, não foi alcançada. A manutenção da 

ilegalidade do PCB serviria para fragilizá-lo e, concomitantemente, colocá-lo em uma 

condição que facilitasse o seu apassivamento. O ideal para o regime seria que o partido 

abrisse mão de afirmar sua identidade de classe e a propagação do próprio caráter e 

consequências da luta de classe para garantir uma legalidade consentida pelo regime.  

Agora, além de suas dissensões e crises internas, e de suas dificuldades em 

atualizar sua interpretação acerca da modernização capitalista conservadora no Brasil, o 

partido ainda teria que lidar com a proibição de sua atuação legal em contraposição a 

um novo movimento político das classes subalternas, o PT, atuando à luz da legalidade.  

Percebemos, assim, que é um elemento marcante na conformação do PCB, nos 

primeiros anos pós-anistia, e que irá demandar respostas do partido – que detinha a 

hegemonia da representação da esquerda até o início dos anos 1960 – o surgimento do 

PT – Partido dos Trabalhadores. Em junho de 1980, quatro meses após a fundação do 

PT, que ocorreu em 10 de fevereiro de 1980, o Voz da Unidade, em editorial na capa do 

jornal, chama a atenção em letras grandes e vermelhas: “Saudando o PT”. Nele, afirma-

se ser a fundação do PT “um fenômeno positivo e, como tal, deve ser saudado por todos 

os democratas, independentemente de filiação ideológica ou política.” Contudo, o 

Partido dos Trabalhadores é caracterizado como “à direita do Partido Comunista, uma 

vez que não coloca explícita e abertamente a questão do socialismo” e afirma que é 

prematuro qualquer juízo inicial sobre o PT. O critério de aferição seria a análise de sua 

participação na “luta pela democracia” (VOZ DA UNIDADE, n.10, 05-12.06.1980, 

p.01). 

De nossa parte, esperamos que o PT se transforme nesse grande 

partido democrático de massas. Mas para isso – acreditamos – deverá 

incorporar elementos centrais do programa democrático das 

oposições. Em primeiro lugar a questão da Constituinte, 

inexplicavelmente não aprovada no Encontro de São Paulo sob 

alegação sectária e atrasada de que ela não interessa aos 

trabalhadores... Em segundo lugar, a questão da legalidade do Partido 

Comunista (VOZ DA UNIDADE, n.10, 05-12.06.1980, p. 01). 

O PCB já demonstrava claramente seu incômodo com uma organização de 

esquerda que surgia negando a tradição das experiências socialistas capitaneadas pelos 

partidos comunistas, que refutava a forma de democracia interna do PCB, o centralismo 

democrático e, na conjuntura nacional, se opunha ao PCB ao não aceitar participar de 

forma subordinada às forças liberais na frente democrática de combate à ditadura.  
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O PT vai atuar nas bases dos movimentos sociais acusando o PCB de estar a 

reboque da política liberal do PMDB. Os comunistas do PCB reagem ao que chamam 

de “exclusivismo” da nova organização. David Capistrano Filho, no artigo “O PT não é 

a única força da oposição democrática”, demonstra como os enfrentamentos 

começavam a se dar nas bases de atuação, nesse caso, em particular, tratava-se de 

responder a um panfleto que foi distribuído aos alunos da Faculdade Osvaldo Cruz, 

localizado no bairro da Barra Funda, em São Paulo.   

Não é verdade que, nos últimos dezesseis anos, só raramente o MDB 

encaminhou as reivindicações dos trabalhadores. A máxima 

reivindicação dos trabalhadores é liberdade, é a democracia [...] No 

folheto se diz claramente que todos os partidos- inclusive os de 

oposição – são “dos patrões” e tem “ fins eleitoreiros” [...] Todos 

sabem que isso não é verdade, a maior parte das forças democráticas, 

que vem travando a luta contra o regime ditatorial, permaneceu depois 

da reforma partidária, no PMDB - especialmente em São Paulo (VOZ 

DA UNIDADE, n.12, 19-25.06.1980, p. 03). 

O PCB irá acusar o PT de subestimar a luta política em detrimento das pautas 

corporativas e econômicas, vinculadas aos sindicatos, principalmente.  Um dos conflitos 

iniciais entre PT e PCB é referente à questão da Constituinte: o PCB foi o primeiro do 

campo da oposição a levantar a bandeira da Constituinte, em suas atuações 

parlamentares dentro do PMDB e também em suas vias de atuação nos movimentos 

sociais. Em artigo de opinião, “Menos retórica e mais realismo na luta pela 

Constituinte”, Leonardo Cavalcanti dá a medida de como o PCB via a negativa do PT 

em fazer dessa uma de suas principais bandeiras:  

[...] devemos ter o cuidado de não incorrer no exagero petista de achar 

que a luta pela Constituinte, é secundária (...) ao assim raciocinarem, 

nossos colegas do PT, envolvidos pelas especificidades de uma 

situação operário-urbana localizada, que pouco tem a ver com a 

maioria do país, se esquecem de que a organização das massas se 

opera a partir de seu engajamento na luta política – da qual a 

Constituinte pode ser um aspecto (VOZ DA UNIDADE, n. 24, 12-

18.11.1980, p. 03). 

Estava em conflito, no campo da esquerda, como se daria a transição 

democrática, como seria convocada uma Assembléia Constituinte e sob quais bases essa 

se estabeleceria. Em meio a essa conjuntura, o Voz da Unidade publica opinião onde o 

petismo é definido como “confusa mistura de basismo, despolitização, aventureirismo”. 

No artigo “Estreiteza pode levar ao divisionismo”, David Capistrano Filho aponta que 

os “problemas das forças que combatem o regime ditatorial de certa forma se 

condensam no Partido dos Trabalhadores”. Para Capistrano, dirigente do PCB paulista,   
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[p]arte ponderável do PT – sua maioria – impediu a incorporação dos 

petistas na luta pela Constituinte, a pretexto que mesmo vitoriosa, não 

estaria garantida a supremacia dos interesses das massas trabalhadoras 

[...]. No quadro atual da oposição, a predominância no PT dessas 

posições estreitas leva esse partido, até sem querer, a exercer um papel 

de divisão e de aumentar a confusão (VOZ DA UNIDADE, n.34, 21-

27.11.1980, p. 05).  

A aversão e combate recíproco dos petistas ao PCB dão a dimensão da disputa 

pelo espólio político da representação da classe, nesse momento com larga vantagem ao 

PT. Quem seria o partido da classe trabalhadora? Quando o PT consegue seu registro 

junto ao TSE – Tribunal Superior Eleitoral, em conjuntura que mantinha os partidos 

comunistas na ilegalidade, Lula faz questão de se referir ao PCB. O Voz da Unidade 

destaca a notícia em tom de denúncia do que seria o sectarismo petista:   

Lula afirmou, certamente movido pela euforia decorrente da vitória 

obtida junto ao TSE: “O partido das classes trabalhadoras não foi 

criado em 1922; foi criado agora, dia 1º de dezembro de 1980”, 

acrescentando que em 22 foi fundado um partido “para os 

trabalhadores” e agora o partido “dos trabalhadores”. Não acreditamos 

ser necessário ao PT afirmar seu caráter operário através da negação 

do caráter operário do PCB (VOZ DA UNIDADE, n.36, 05-

11.12.1980, p. 05).  

Quadro de destaque do grupo renovador do PCB, e intelectual com grande 

influência no Voz da Unidade até meados de 1981, Carlos Nelson Coutinho publica no 

jornal um artigo onde faz um balanço sobre a atuação dos partidos políticos no ano de 

1980, “Os novos partidos e a democracia”.  Especialmente sobre o PT, afirma que essa 

organização é marcada por alguns “vícios de origem”, sendo eles: “1 – uma visão 

corporativa das classes trabalhadoras; 2 – uma concepção espontaneísta e “populista” do 

processo de formação da vontade coletiva; 3 – sua pretensão baluartista e anti-histórica 

de ser o primeiro e único partido dos trabalhadores brasileiros”. Coutinho pondera, no 

entanto, que o PT é uma proposta válida de organização das massas populares e que, 

superandos esses vícios de origem e o esquerdismo, poderia cumprir um papel 

destacado na construção da hegemonia dos trabalhadores no conjunto da vida nacional 

(VOZ DA UNIDADE, n.39, 31.12.1980-08.01.1981, p. 03).   

Nos debates que antecederam o VI Congresso do PCB, publicados através de 

encarte especial da Tribuna de Debates, a relação entre o crescimento do PT e a perda 

de influência do PCB entre os trabalhadores era abordada, nas contribuições intituladas 

“Resgatar as tradições revolucionárias do PCB – Radiografia Operária”   escrito  por 

Jorge de Freitas, Ludmila Fonseca e Pedro Maranhão: “O progressivo afastamento dos 
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princípios mais elementares do marxismo-leninismo, o abandono da luta de classes em 

troca da política de conciliação de classes, criaram as condições objetivas para o 

surgimento do chamado Partido dos Trabalhadores” (VOZ DA UNIDADE, n.85, 04-

11.12.1981, Encarte especial – Tribuna de debates). 

Tal análise atribui o surgimento do PT quase que exclusivamente à inépcia do 

PCB, não levando em conta fatores como a repressão e eliminação física que 

impediriam também o partido de enraizar-se nos movimentos sindicais da década de 70, 

bem como o anti-comunismo arraigado em uma  sociedade de hegemonia cultural 

conservadora. Porém, não deixa de levantar questões pertinentes referentes ao 

pluriclassismo do PCB, o reformismo e tudo mais que suas análises estratégicas 

provocavam-lhe e que, certamente, contribuíam para que os trabalhadores e movimentos 

de luta se identificassem com o PT.   

Os autores relacionam a falta de uma política combativa do PCB, nos 

movimentos sindicais que se operaram a partir de 1978, como fator determinante do 

surgimento do PT:  

Ao eclodirem as memoráveis manifestações operárias do ABC em 

1978, a direção política do movimento ressentia-se da falta de 

propostas mais consequentes. Ora, em política não existe espaço 

vácuo [...] Setores da igreja, trotsquistas e social-democratas, até então 

sem nenhum referencial orgânico, e diante da absoluta falta de 

direcionamento político (que deveria ser dado pelo nosso partido), 

passaram a controlar as principais lideranças daquele movimento e 

evoluíram até a organização do PT (VOZ DA UNIDADE, n.85, 04-

11.12.1981, Encarte especial – tribuna de debates).   

O dirigente sindical Ivan Pinheiro, em entrevista, corrobora a opinião que esses 

militantes expressavam no Voz da Unidade. Para Ivan, o descompasso da estratégia 

pecebista em relação à movimentação dos trabalhadores irá coibir as potencialidades 

que estavam colocadas naquele momento para o PCB. 

Aí o partido em 1978,1979 até 1980, 1981[...] das forças políticas da 

esquerda que atuavam no movimento sindical era a mais forte de 

todas, e que tinha mais peso inclusive na comissão pró-CUT. 

Comissão que foi criada na CONCLAT de 1981. Mas aí o que que 

acontece? Nós com aquela força muito grande e o partido com uma 

política a partir de então equivocada. Porque essa política de frente 

democrática foi importante até começar a chamada transição 

democrática, e já estava na hora de mudar a política, ou seja deixar de 

ser aliado do PMDB e fazer um frente de esquerda. Brizola, Lula, todo 

mundo querendo fazer a CUT [...] e a direção nacional do partido 

decidiu que não, porque ainda não estava consolidada a transição 

democrática (Ivan Pinheiro em entrevista concedida ao pesquisador 

em 02.06.2014). 
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Os militantes que fazem a crítica no Voz da Unidade sobre a inércia do PCB e a 

relação disso com o surgimento do PT também não poupam ataques à caracterização do 

PT. Emitem a opinião de que o este surgia “sem nenhuma definição ideológica, com um 

discurso radical, anticomunista e antisoviético, explorando oportunisticamente o 

carisma da principal liderança operária do ABC” (VOZ DA UNIDADE, n.85, 04-

11.12.1981, Encarte especial – Tribuna de debates).  Tais definições demonstram que 

internamente no PCB, em todas as vertentes de pensamento, por motivos nem sempre 

iguais,  havia uma negação do PT.  

A questão sindical, a atuação nos movimentos sociais e o desdobramento da 

estratégia pecebista na tática do dia a dia da organização popular são elementos 

marcantes que demonstram a perda de influência do partido entre os trabalhadores. O 

PCB trabalhava com a idéia de que poderia manter a influência sobre as organizações da 

classe trabalhadora tal qual exercia no período anterior ao golpe militar. Os fatores aos 

quais o partido apegava-se eram: o fato de contar em suas fileiras com quadros 

destacados e experientes do movimento sindical; uma trajetória de lutas nas 

organizações sindicais e no combate a ditadura; e, principalmente, por considerar que 

dispunha da teoria mais acertada, no campo das esquerdas, sobre a tática de combate à 

ditadura. Contudo, os efeitos da ação repressiva e uma política de frente ampla que não 

apostava concretamente na centralidade operária fizeram com que o novo catalisador do 

movimento operário fosse o PT.  

 

2.3. A abertura e a posição do PCB no movimento sindical  

 

As primeiras edições do Voz da Unidade coincidem com as greves do ABC do 

início de 1980, com a prisão de Lula e com um enfrentamento radicalizado dos 

trabalhadores com os patrões, a FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo e o governo militar. O tom do jornal era sempre de apoio aos metalúrgicos e suas 

lutas, mas com as ressalvas de que o movimento não poderia ser norteado pela lógica do 

confronto. Em artigo intitulado “A greve do ABC e a cidadania operária”, Luiz 

Werneck Viana afirma:  

O momento de admiração pela classe operária do ABC, porém, não 

impede o necessário julgamento do erro na condução da greve, pelos 

efeitos políticos prejudiciais já produzidos, e pelo risco de novos 

efeitos negativos quanto às recentes conquistas do movimento 

democrático [...]. Esse tipo de prática, que ignora a mediação da 
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política, tem encaminhado cada reivindicação para uma solução de 

confronto das massas contra o regime, desconhecendo as claras 

exigências da luta pelo alargamento das liberdades democráticas e dos 

direitos civis e de uma judiciosa avaliação da situação concreta (VOZ 

DA UNIDADE, n. 05, 01-07.05.1980, p. 05).  

Werneck expressa a preocupação do PCB de que qualquer tensão pudesse 

culminar em um retrocesso político e institucional. Os canais de expressão do conflito 

político deveriam sempre desembocar nos expedientes institucionais, esses seriam os 

canais legítimos e democráticos de expressão. O estado democrático de direito, ainda 

incompleto, seria, então, o objetivo comum a ser alcançado não só pela classe operária, 

mas por setores esclarecidos da burguesia e liberais. Na visão de um dos referenciais do 

grupo renovador, como Werneck Viana, as tarefas em atraso mudam, não são mais 

nacionais, são democráticas, mas se mantém uma antessala pluriclassista, passagem 

obrigatória dos comunistas para se chegar a uma fase posterior de luta pelo socialismo. 

Em nota editorial, o Voz da Unidade noticiava em sua capa “Solidariedade ao ABC” e 

destacava o apoio ao movimento em articulação com a crítica à condução do mesmo: 

Em outros termos, a liderança sindical, não obstante toda sua 

indiscutível firmeza e dedicação à causa dos trabalhadores, e 

postulando basicamente reivindicações justas, nem sempre conseguiu 

compatibilizar com acerto o impulso vindo de baixo com a luta 

democrática geral e as possibilidades nacionais do movimento 

operário (VOZ DA UNIDADE, n.04, 24-30.04.1980, p. 01).  

Entre as resoluções partidárias, as posturas dos dirigentes sindicais vinculados à 

direção partidária e atuação dos militantes de base havia disparidades. Percebe-se, pelo 

jornal, que não era consenso a posição dentro do PCB sobre as greves paulistas. Na 

seção de cartas, o leitor J.M. Gonçalves, trabalhador da METALAC, grande indústria de 

parafusos em São Paulo, acusa as notas do partido, em relação às greves, de 

“contorcionismo político”: 

O editorial “Solidariedade” denuncia publicamente que a liderança da 

greve não está sabendo avaliar corretamente a correlação de forças e 

põe em perigo a luta democrática geral e o próprio movimento 

operário. A nota da Comissão Estadual de Reorganização do PCB em 

São Paulo propõe o fim da greve porquanto seu prolongamento põe 

em risco o conjunto do movimento sindical e a luta democrática do 

povo (VOZ DA UNIDADE, n.6, 08-14.05.1980, p. 02 – Cartas).  

A carta do leitor ainda chama a atenção para a distância que há entre o PCB e a 

luta concreta, e o quão prejudicial as críticas públicas, à direção da greve no ABC, 

poderiam ser:  
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[...] no acesso da luta de classe como abrir o flanco ao inimigo 

estampando publicamente críticas à condução da greve? Os autores 

destas matérias pouco sentiram o suor do macacão, nem apertaram a 

mão calosa, suja de graxa ou viram o que há na marmita. Os artigos 

podem ter alimentado a simpatia de algum liberal, mas com certeza 

merecerá o desagrado dos operários. Se a “Voz da Unidade” deseja 

orientar o povo trabalhador deve se colocar ao seu lado, ouvi-lo e dar 

todo apoio às suas reivindicações mais sentidas. A igreja o fez [...] 

sem ressalvas, nem restrições (VOZ DA UNIDADE, n.6, 08-

14.05.1980, p. 02 – Cartas). 

Outra leitora, Sylvia Morretzonhn, que naquele momento era integrante do 

Conselho Editorial do Voz da Unidade no Rio de Janeiro, ao abordar a greve caminha 

na mesma linha de crítica à postura hegemônica do partido nas páginas do referido 

jornal:  

Sinceramente temo que, a partir da justa preocupação de se evitar o 

confronto quando sempre a sua solução for desfavorável às massas, se 

passe a querer evitar o confronto em si, quando ele é uma necessidade 

histórica que opõe duas classes antagônicas, e para o qual a classe 

operária terá de se preparar, se quiser dar consequência a sua luta 

(VOZ DA UNIDADE, n.07, 15-21.05.1980, p. 02 – Cartas). 

A postura do partido em relação à greve no ABC é questionada na tribuna de 

debates que antecede o VII Congresso do PCB, 1981-1982, conforme a análise 

“Resgatar as tradições revolucionárias do PCB – Radiografia Operária”, texto escrito 

conjuntamente pelos militantes: Jorge de Freitas, Ludmila Fonseca e Pedro Maranhão, 

de São Paulo: 

Particularmente no ABC em 1980, onde o partido demorou para se 

posicionar e depois passou a considerar a greve como um “assalto aos 

céus”. Vale a pena ressaltar as declarações de um dos membros do 

Comitê Central no livro “ABC de 1980” . Segundo esse documento, o 

Partido tinha uma posição firmada sobre a greve e só não a tomou 

com receio de perder militantes para o grupo do ex-secretário geral, o 

que demonstra total falta de princípios e degeneração ideológica 

(VOZ DA UNIDADE, n. 85, 04-11.12.1981, Encarte especial – 

Tribuna de debates). 

Outro episódio marcante da disputa interna dentro do PCB, que revela os efeitos 

de sua estratégia na tática de ação no movimento sindical, foi a Greve dos Docentes das 

Universidades Federais no final de 1980. No artigo “Uma greve fora de hora”, Marco 

Aurélio Nogueira analisa que a universidade está em crise e o movimento da massas em 

“refluxo relativo” e, a partir disso, considera que a greve não é o caminho pois  

1 [...] os professores tem baixo poder de pressão sobre o Estado; 2 A 

paralisação não nasceu de um amplo processo de discussão e 

organização da massa dos docentes; 3 Em que medida é possível 

ganhar uma batalha que é de todos os docentes (universitários, 
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secundários e primários) apenas com a participação de uma parcela 

(minoritária) da categoria. Os professores federais querem ser o todo 

[...] (VOZ DA UNIDADE, n.34, 21-27.11.1980, p. 12). 

Para além de razões específicas do movimento, Marco Aurélio Nogueira está 

questionando a validade do mecanismo de greve: “Do que se trata, pois, não é de 

descartar a greve em princípio, mas também não transformá-la em princípio: o decisivo 

é pensá-la politicamente, encontrar saídas que impeçam o impasse ou o fracasso e que 

façam avançar o movimento” (VOZ DA UNIDADE, n.34, 21-27.11.1980, p. 12).   

Nossa fonte, o Voz da Unidade, dá um panorama das disputas de maneira mais 

clara em seus primeiros anos, quando as seções de carta dos leitores trazem 

explicitamente os conflitos entre as diversas posições. Na verdade, nenhuma corrente 

ainda era forte o bastante para manter uma opinião única no jornal, que contemplasse as 

demais, o que irá se dar somente após a conclusão do VII Congresso do PCB, em 

janeiro de 1984. Vejamos que na edição n. 35, subsequente à crítica de Marco Aurélio 

Nogueira, de que a greve dos professores era esvaziada e fora de hora, o jornal traz uma 

matéria que ocupa uma página inteira com a manchete: “Greve de Docentes federais 

ganha impulso em todo país” e, logo abaixo, em um box há um texto intitulado 

“Unidade e organização podem garantir êxito”, do próprio Marco Aurélio Nogueira, que 

em uma semana muda totalmente sua avaliação, e aponta que  

[c]om tamanha demonstração de unidade, organização e capacidade 

de direção – o que não era previsível e surpreendeu a muitos, em 

particular a mim mesmo – a greve dos docentes federais deverá entrar 

em sua terceira semana com muito maior força e bem mais próxima de 

uma vitória, que – esta sim – será de todos brasileiros (VOZ DA 

UNIDADE, n.35, 28.11-04.12.1980, p. 12). 

A auto-crítica de Marco Aurélio Nogueira não o livrou das cobranças dos 

militantes, e as páginas do jornal serviram de espaço para isso. Roberto Argolo, de 

Salvador, na Bahia, tem sua carta publicada com o título “Marco Aurélio nada entendeu 

dos professores”, e critica o “ total desconhecimento do articulista quanto ao movimento 

dos professores universitários das autarquias federais”. Afirma ainda que, se o 

movimento optou pela greve, foi pelo esgotamento de outras formas de reivindicação e 

diz: “Portanto, companheiro Marco Aurélio, é um movimento justo, feito de baixo para 

cima, consistente de reivindicações e portanto merece o nosso apoio” (VOZ DA 

UNIDADE, n.37, 12-18.12.1980, p.02 – Cartas).   

A questão mais profunda que aqui se revela é a postura recalcitrante na direção 

do PCB, a demonstração de uma linha política em contradição com o movimento real e 
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as crescentes mobilizações populares pautadas no conflito de classe. A direção do PCB 

queria evitar um conflito inevitável, e os militantes do partido que estavam na base do 

movimento social tinham que se posicionar. Tais posições dão os indícios da perda 

crescente de base sindical do partido que irá se operar durante a década de 1980, fruto 

da política de contenção da militância nas lutas sociais em um momento em que o PT se 

joga de cabeça no aprofundamento dessas lutas. 

Do ponto de vista das articulações intersindicais, para além das questões 

específicas, a retomada do movimento sindical no país colocava em pauta a formação de 

uma central sindical nacional. Dois blocos destacaram-se e enfrentaram-se nesse 

processo: de um lado, os metalúrgicos do ABC e as oposições sindicais, no que viria a 

ser chamado de “novo sindicalismo”, com clara vinculação ao PT – Partido dos 

Trabalhadores; do outro, o PCB, o PC do B – Partido Comunista do Brasil, o MR-8 –

Movimento Revolucionário 8 de outubro e lideranças consideradas tradicionais e 

ligadas ao setor conservador do sindicalismo, no que seria conhecido como Unidade 

Sindical (ANTUNES, 2007, p. 392). 

O ano de 1981 marcou os esforços pela rearticulação nacional do movimento 

sindical. Foi convocada a 1ª Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras – 

CONCLAT, na cidade de Praia Grande. A posição do PCB, explicitada no Voz da 

Unidade, foi a de afirmar a necessidade da reorganização nacional do movimento 

operário de maneira articulada ao processo de luta pela redemocratização. A partir das 

resoluções sindicais, dos documentos partidários, defendia a gestão democrática do 

imposto sindical, posicionava-se contra o pluralismo sindical, logo, a favor da unicidade 

sindical, a favor da criação da CUT – Central Única dos Trabalhadores e a favor da 

autonomia sindical.  

Cabe aqui uma reflexão sobre o que o partido entendia por autonomia sindical, 

tendo em vista que, ao defender a unicidade sindical e o imposto sindical sem apresentar 

uma alternativa crítica e que superasse a tutela do Estado e o modelo de legislação 

trabalhista herdado do governo Getúlio Vargas, o partido acabava por corroborar que, 

em última instância, seria esse mesmo Estado, de classe, que teria a autonomia em 

decidir como e para quem repassar o imposto sindical e também quais os sindicatos 

deveriam ser reconhecidos. A lógica de evitar o confronto faz-se presente em seção do 

jornal reservada à questão sindical, onde o partido afirma que é contra   
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a proposta de greve geral no 1º de outubro, formulada pelo Lula, no 1º 

de maio em São Bernardo. Os trabalhadores não possuem condições 

de organização e mobilização para deflagrar uma greve desse tipo, e 

saber como ela terminará.O documento dos comunistas de São Paulo 

recusa-se a aceitar a transformação da Conclat em instrumento para 

ficar discutindo proposta de greve geral, desviando o Congresso de 

seus objetivos (VOZ DA UNIDADE, n.59, 05-12.06.1981, p.10 – 

Sindical). 

Nesse momento, os principais quadros de origem e atuação sindicais, mas que já 

não estavam no movimento, os quais evidenciam a política operária do PCB no Voz da 

Unidade são: Hércules Correa, Lindolfo Silva e Luiz Tenório de Lima. Esses líderes 

sindicais históricos do PCB
23

, todos sintonizados com a política do Coletivo Nacional 

de Dirigentes Comunistas, são dirigentes que assumem a tarefa de afirmar publicamente 

um plano de lutas e as principais propostas do partido – que, nesse momento, já começa 

a mostrar-se vacilante acerca da fundação da CUT – Central Única dos Trabalhadores:  

Para enfrentar esse plano de lutas é necessário uma organização 

centralizada nacional. Não há, entretanto, condições políticas 

nacionais e nem condições políticas no movimento sindical para ter-

se, agora, a CUT. Mas é possível chegar-se a uma Comissão 

Coordenadora Nacional ou algo parecido, e convocar-se uma nova 

Conclat, para 1983, quando se faria um balanço da aplicação do plano 

de lutas e se examinaria a possibilidade de se criar a CUT (VOZ DA 

UNIDADE, n. 69, 14-21.08.1981, p.10 – Sindical). 

Tais posições dos ex-líderes sindicais que têm sua trajetória vinculada às lutas 

das décadas de 1950 e 1960, são conflitantes com as posições dos “novos” dirigentes 

sindicais de base, tal qual nos demonstra Ivan Pinheiro em entrevista:  

Tinha uma situação dramática porque eu era o único sindicalista na 

Comissão Política (do Comitê Central). O outro que tinha peso era o 

Arnaldo Gonçalves
24

 que era do Comitê Central mas não era da 

Comissão Política. Então, para você ter ideia eu estou construindo a 

CUT e o partido tinha dois jornais totalmente diferentes um do outro, 

se você quiser pesquisar depois eu tenho este jornal. É uma raridade, 

viu? O partido tinha a Voz da Unidade que era o jornal do partido com 

a política de frente democrática até 1986, 1987. E tinha um jornal 

sindical do partido que se chamava Corrente Sindical, pela esquerda, 

em que a manchete puxada era a fundação da CUT, puxar a greve 

                                                           
23

 Hercules Correa foi fundador e dirigente do CGT (Comando Geral dos Trabalhadores), entre 1961 e 

1964; Lindolfo Silva foi um dos fundadores e o primeiro presidente da União dos Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB) em 1954 e em 1963, com a transformação da ULTAB em 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), sendo eleito seu primeiro presidente; 

Luiz Tenório de Lima foi um dos responsáveis pela deflagração da chamada Greve dos 300 mil 

trabalhadores, em 1953, e, no início dos anos 1960, foi eleito presidente do Sindicato de Laticínios, logo 

depois também da Federação dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação do Estado de São Paulo, foi 

também diretor da CNTI - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e um dos fundadores e 

um dos primeiros diretores do DIEESE. 
24

 Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos à época.  
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geral, num conflito violento (Entrevista de Ivan Pinheiro ao 

pesquisador em 02.06.2014). 

Hércules Correa, no artigo “Greves operárias vão unir lutas econômicas, sociais 

e políticas” analisa duas posições diferentes: a greves dos metalúrgicos da Fiat, em 

Duque de Caxias-RJ, e a dos médicos no Rio de Janeiro 

[...] a greve da Fiat repetiu os erros cometidos no ABC em 1980, 

porque adotou a greve por tempo indeterminado, reivindicando a 

readmissão dos admitidos, estabilidade por um ano e comissão dos 

trabalhadores na empresa, sem ter força para isso [...] A greve dos 

médicos por suas vez evoluiu da tática do confronto para a tática da 

negociação e da acumulação de forças (VOZ DA UNIDADE, n.66, 

24-21.07.1981, p. 08 – Sindical). 

Apesar dos conflitos que deram a tônica da CONCLAT de 1981, no encontro foi 

mantida a unidade sindical e foi eleita uma coordenação unitária. Aos poucos, as 

fissuras evidenciar-se-iam entre perspectivas distintas de ação no movimento sindical. 

Em verdade estava em jogo era a hegemonia dentro do movimento 

sindical brasileiro, que ressurgia com vigor e pujança e colocava, de 

um lado, setores que estavam vinculados ao PCB e setores tradicionais 

do sindicalismo e, de outro, os agrupamentos vinculados ao PT e ao 

novo sindicalismo (ANTUNES, 2007, p. 392).  

 

A perda de influência no movimento sindical é tema de discussão na Tribuna de 

Debates ao VII Congresso do partido, no artigo “Resgatar as tradições revolucionárias 

do PCB – Radiografia Operária”, escrito pelos militantes paulistas Jorge de Freitas, 

Ludmila Fonseca e Pedro Maranhão. O partido é acusado de abrir mão de temas 

fundamentais como   

ditadura do proletariado, luta de classes, passagem do capitalismo para 

o socialismo e centrou sua pregação em torno de conceitos tais como: 

valores universais da democracia, o favorecimento das alianças de 

setores que não tem o socialismo como perspectiva, a luta sem 

princípios pela conquista de direções sindicais, privilegiando os 

acordos de cúpula em detrimento do trabalho de massas (VOZ DA 

UNIDADE, n.85, 04-11.12.1981, Encarte especial – Tribuna de 

debates). 

As críticas aproximam-se do que Prestes havia denunciado em sua Carta aos 

Comunistas. Questões como a absolutização da luta parlamentar com um fim em si 

mesmo, a política de contenção das tensões sociais para não abalar a abertura e colocar 

os trabalhadores a reboque dos projetos burgueses, atitudes que seriam clarificadas 

através de palavras de ordem de “Pacto Social”. Os militantes afirmam: “Num momento 

de profunda crise econômica e política não cabe a nós, comunistas, encontrar saídas que 
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tirem a burguesia do atoleiro” (VOZ DA UNIDADE, n.85, 04-11.12.1981, Encarte 

especial – Tribuna de debates). 

 A negação de alianças com setores mais à esquerda e a priorização da aliança 

com setores conhecidos como “tradicionais” ou “pelegos” no sindicalismo brasileiro, 

que teriam como grande expoente, nesse momento, a figura do presidente do Sindicato 

dos Metalúrgicos de São Paulo, Joaquim Santos de Andrade, o “Joaquinzão”, é outro 

fator destacado na crítica pré-congressual:  

[...] o partido direcionou sua política para um oportunismo de direita 

com o único objetivo de ter acesso a uma estrutura sindical rica e bem 

montada. A política posta em prática pelo partido nos metalúrgicos de 

SP se refletiu em quase todas as eleições sindicais, deixando os 

militantes perplexos e confusos (VOZ DA UNIDADE, n.85, 04-

11.12.1981, Encarte especial – Tribuna de debates).   

 

Temos aqui posições que já avaliam a diminuição crescente da influência do 

PCB e suas razões: “passamos por um número expressivo de movimentos paredistas 

fazendo o papel de „bombeiros‟, tentando evitar as greves e sem oferecer alternativas 

reais.” Para recuperar o espaço perdido para o PT no movimento sindical, a saída 

apontada era a “preparação de quadros sindicais experientes e de bom nível político [...] 

e ir para dentro das fábricas” (VOZ DA UNIDADE, n.85, 04-11.12.1981, Encarte 

especial – Tribuna de debates).    

O ano de 1982 irá marcar uma grande polêmica na reorganização do movimento 

sindical. A 1ª Conclat – Conferência Nacional da Classe trabalhadora, de 1981, 

deliberou pelo mês de agosto de 1982 como data para a 2ª Conclat, que, entre outras 

coisas tinha como indicativo a fundação da CUT – Central Única dos Trabalhadores, 

fator que dividia as diferentes correntes políticas do movimento e que motivou uma 

articulação, por parte do campo sindical onde atuava o PCB, pelo adiamento da Conclat 

para 1983. No final do primeiro semestre de 1982, várias lideranças sindicais 

argumentavam que não havia mobilização suficiente, estrutura e tempo hábil para a 

realização da Conclat. Mesmo as questões das eleições e da Copa do Mundo eram 

levantadas como elementos desmobilizadores da classe trabalhadora para o encontro em 

1982 (ANTUNES, 2007, p. 392). 

Frei Chico, metalúrgico de São Caetano, no ABC paulista, outro quadro 

referencial do PCB no movimento sindical, irmão de Lula do PT, expunha no Voz da 

Unidade, na seção sindical, matéria intitulada  “CUT-82 ainda em discussão”, ao lado 

da opinião de outros dirigentes sindicais, a posição do partido pela não realização do 
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encontro naquele ano: “A Conclat/CUT não devia ser realizada neste ano, para evitar 

brigas partidárias, disputas de candidatos. Só os grupeiros querem realizar este ano. 

Todo o dirigente de bom senso é favorável ao seu adiamento para o começo do ano de 

83” (VOZ DA UNIDADE, n. 109, 17-23.06.1982, p. 10). 

 Ao contrário das versões oficiais que apareciam no Voz da Unidade, segundo o 

então dirigente sindical e partidário, Ivan Pinheiro, havia um setor do partido no 

movimento sindical que reivindicava sim a construção da CUT em 1982: “quem 

inventou o nome CUT foi o PCB em 1980, 1981, e tinha o setor sindical do PCB que 

estava à esquerda da direção do partido[...]” (Entrevista de Ivan Pinheiro ao pesquisador 

em 02.06.2014). Esse setor teria como maiores expoentes o próprio Ivan Pinheiro, do 

sindicato dos bancários, e Arnaldo Gonçalves, do sindicato dos metalúrgicos de Santos, 

os dois da Comissão Pró-CUT. Esses militantes realmente se destacam nas páginas do 

jornal como referenciais no movimento de massa. Sobre as divergências de posições 

entre esses sindicalistas e os sindicalistas tradicionais do partido, diz Ivan: 

O Hércules Correa era o mais direitista de todos, o mais truculento, e 

ele era o secretário sindical nacional no partido, ainda com o viés 

meio Stalinista. Ele era muito violento, muito agressivo e tinha 

respaldo na maioria da comissão política nacional. Ele que tomava a 

decisão. O Frei Chico, irmão do Lula, que botou o Lula na política, 

estava pela formação da CUT também, mas ele se enquadrou com 

mais facilidade. E o Lindolfo Silva tentava conciliar...Quem ficou 

firme nisso foi eu o Arnaldo Gonçalves, o Augusto Carvalho, que foi 

do sindicato dos bancários (Entrevista de Ivan Pinheiro ao pesquisador 

em 02.06.2014). 

Exemplares de posturas diferenciadas e disputas acerca do posicionamento do 

PCB no interior do movimento sindical são as notícias do Voz da Unidade quando da 

aprovação, pela Comissão Pró-CUT, da realização do Conclat em agosto de 1982. Em 

decisão apertada, onde, dos 53 membros da Comissão Pró-CUT, compareceram 37, com 

18 votos a favor ratificava-se a resolução da 1ª Conclat que determinava a 2ª Conclat 

para agosto de 1982.  Logo após a reunião que tomava tal decisão, o Voz dava o informe 

detalhado em sua seção sindical, em box na mesma página com o título “Esforço 

conjunto fará congresso vitorioso”. O sindicalista Ivan Pinheiro, em texto assinado, 

afirmava:  

A minha opinião é de que a Comissão Nacional pró-CUT deveria ter 

tido a coragem de transferir o Congresso Nacional da Classe 

Trabalhadora, no entanto, já que a decisão foi tomada, devemos 

envidar os maiores esforços no sentido de que a II Conclat seja 

representativa, com ampla participação de entidades sindicais da 
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cidade e do campo (VOZ DA UNIDADE, n.112, 08-14-07.1982, p. 11 

– Seção Sindical).  

Percebemos que o sindicalista Ivan Pinheiro, nesse texto ao jornal, defende 

posição diferente do que explicita em entrevista, de que o melhor momento para a 

fundação da CUT seria logo em 1982. Sobre isso, o dirigente afirmou, em entrevista ao 

pesquisador, que nesse momento não podia explicitar publicamente sua posição em 

contrário à direção partidária.  

Mesmo assim, temos aqui um exemplo de que as diferenças internas acabam 

aparecendo de forma velada no Voz da Unidade. Vejamos o título do texto escrito por 

Ivan Pinheiro nessa edição, n. 112: “Esforço conjunto fará congresso vitorioso”. Nesse 

texto, o dirigente acaba explicitando seu posicionamento de que, frente a uma situação 

em que o encontro nacional já havia sido aprovado pelos setores ligados à Oposição 

Sindical, o movimento sindical do PCB deveria participar e construir o 2° Conclat em 

1982. Diferentemente dessa posição de Ivan Pinheiro, já na edição seguinte os líderes 

sindicais históricos e membros do Comitê Central irão propugnar o não reconhecimento 

da deliberação da Comissão Nacional Pró-CUT e irão reforçar a necessidade de reverter 

tal decisão.  

 Segundo Ivan Pinheiro, as posições dele e de Arnaldo Gonçalves estariam sendo 

atropeladas pelo Comitê Central: “Quando chega em 1982, nós construímos o 

congresso... Quando o CC baixa de novo e diz o seguinte: não é para criar agora (a 

CUT), deixa isso de novo que esse ano tem eleição” (Entrevista de Ivan Pinheiro ao 

pesquisador em 02.06.2014). 

Ao contrário de Ivan Pinheiro e da posição externada na edição n.112 do Voz da 

Unidade, a  edição seguinte do jornal trazia texto assinado pelo membro do Coletivo 

Nacional de Dirigentes Comunistas, Lindolfo Silva, com a chamada “É necessário 

transferir a Conclat...” onde afirma:  

A decisão da CONCLAT de realizar o Congresso Nacional da Classe 

Trabalhadora em agosto de 1982 foi tomada, por maioria dos votos, 

embora se ponderasse que tal decisão tivesse que levar em 

consideração que 1982 seria marcado pelas disputas político-

partidárias ademais do curto espaço de tempo para a preparação do 

evento constitutivo da CUT (VOZ DA UNIDADE, n.113, 15-21-

07.1982, p. 11 – Seção Sindical). 

Continuando o debate, a edição subsequente do jornal já traz aos leitores a 

decisão da Comissão Pró-Cut de adiar a 2ª Conclat para 1983. Isso fora possível com a 

mobilização de outra reunião da pró-CUT, onde esteve presente a maioria dos 
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integrantes do campo da Unidade Sindical, que detinham a maioria na Comissão pró-

CUT. A Unidade Sindical agregava os sindicalistas do PCB, do PC do B e do MR-8. Na 

seção sindical do Voz da Unidade, o veterano líder sindical e membro do Coletivo 

Nacional de Dirigentes Comunistas, Luiz Tenório de Lima, dá entrevista e analisa as 

consequências da decisão tomada. Para o dirigente do PCB, ligado ao Centro 

Pragmático, que perfazia a maioria dentro da direção nacional, o nível insatisfatório da 

organização dos trabalhadores, somado à divisão existente no movimento sindical 

seriam os empecilhos que impediriam a Conclat em agosto. O dirigente afirma que 

“seria uma aventura realizar a Conclat esse ano, e o pior é que isso não contribuiria em 

nada para unificar a luta dos trabalhadores” (VOZ DA UNIDADE, n.114, 22-28-

07.1982, p. 11 – Seção Sindical).  

Os setores ligados ao PT jogaram todas as forças para a realização da 2ª Conclat 

em 1982. Para tanto, argumentavam a necessidade de respeitar as deliberações da 1ª 

Conclat e alegavam a caducidade da própria comissão pró-CUT que aprovara o 

adiamento do encontro. Após vários encontros estaduais, plenárias e acusações mútuas, 

acabaram prevalecendo algumas medidas consensuais que marcaram a 2ª Conclat para 

agosto de 1983. 

Aumentava a animosidade entre o PT, no campo do novo sindicalismo, e o PCB, 

no campo do “sindicalismo tradicional”.  O Voz da Unidade dava a dimensão do embate 

em matéria por nome “Quando se quer dividir a classe operária”, na seção “Opinião 

Nacional”. Nele, denunciava: “a tentativa e a tendência de partidarização e manipulação 

do movimento sindical – manifestada por setores do PT e segmentos da igreja na 

Conclat – prossegue em São Paulo e vários outros estados [...] atitude, sectária 

consequentemente divisionista”. O jornal levantava-se contra a posição das correntes 

que faziam com que “sejam taxados de pelegos e reformistas todos aqueles que 

aceitaram a transferência do CONCLAT para o próximo ano [...] e que ainda não 

compreenderam a necessidade da CUT [...] acusações que vão evoluindo perigosamente 

para o anti-comunismo” (VOZ DA UNIDADE, n.120, 02-08.09.1982, p. 03 – Opinião 

Nacional).  

No final do ano de 1982, Ivan Pinheiro, presidente do Sindicato dos Bancários, 

saudava os consensos que o movimento sindical alcançava: 

O Congresso nacional dos trabalhadores, está convocado, pela 

comissão Pró-Cut, para os dias 26, 27 e 28 de agosto de 1983. O 

processo de marcação do congresso foi extremamente traumático [...]. 
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A comissão pró-Cut atual é ricamente heterogênea, o que obriga seus 

membros à prática da negociação e da busca de saídas consensuais 

(VOZ DA UNIDADE, n.135, 23-29.12.1982, p. 13 – Seção Sindical).  

O caminho da priorização da luta institucional – advinda de um déficit 

estratégico na interpretação acerca das tarefas da revolução brasileira e da submissão ao 

processo de revolução passiva, imposto no projeto de reforma da institucionalidade 

autoritária – fazia com que o PCB se deslocasse das lutas sociais concretas e passasse a 

se movimentar para esvaziar a presença do PT no movimento sindical. Tal opção jogava 

o partido cada vez mais nos braços dos setores conservadores e junto a um campo que 

viria a se consolidar como referencial do sindicalismo corporativista de resultados. Em 

entrevista, Antônio Carlos Mazzeo, que aqui nos interessa como militante do PCB 

paulista à época, fala-nos como observava a política sindical do PCB naquele momento:  

Fomos construir uma aliança com a pelegada sindical reverberando 

uma velha linha que não coadunava mais com o Brasil desde a década 

de 1960, início dos anos 1970 já não coadunava mais aquela opção 

sindical. O que o partido queria? O partido queria que o movimento 

operário que era autônomo independente e que havia constituído um 

espaço político enorme, ainda que com a consciência política 

economicista e cheia de problemas, o partido queria trazer esse 

movimento operário para a Frente Ampla enquanto a classe operária 

vislumbrava a possibilidade de uma Frente de Esquerda que estava se 

consolidando. Este elemento vai debilitar o partido no plano sindical. 

Nos anos de 1980 o partido vai perder sindicato atrás de sindicato nas 

eleições que vai disputar com a CUT. Nós vamos perder toda a 

relação sindical que a gente tinha em função dessa linha errática e 

reformista (Entrevista de Antônio Carlos Mazzeo ao pesquisador em 

22.04.2014). 

O partido, que inicia a década de 1980 como uma grande força sindical no país, 

com um potencial de organização, tendo maioria dentro da Comissão Pró-CUT, através 

da Unidade Sindical, e influenciando decisivamente a maior entidade envolvida nesse 

processo, a Contag, vai-se perdendo e enfraquecendo-se devido a uma política que não 

estava sintonizada com as aspirações dos trabalhadores, e ainda se desgastando ao 

colocar-se como fiador das federações e confederações oriundas do sindicalismo 

tradicional e pelego. Aos poucos, o partido vai pavimentando o caminho de sua perda 

de influência no movimento sindical.  

 

2.4. O PCB e o jogo eleitoral  
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A estratégia que apostava na “política” para a derrota da ditadura e para uma 

consequente e futura democracia de massas via essa mesma “política” como uma forma 

de luta que deveria passar por dentro das instituições. Isso fazia com que o partido se 

colocasse cada vez menos sintonizado com a emergente classe operária. Enquanto isso, 

organizações populares e setores do PT – Partido dos Trabalhadores construíam a 

disputa dos rumos da sociedade apostando em uma atuação institucional integrada à 

ação de massas, onde, em um primeiro momento, a centralidade operária e a postura 

anti-autocrática destacavam-se.  

 A crise do PCB passava pelo fato do partido não conseguir atingir o patamar de 

representatividade de que gozava no pré-64. Como a linha teórica do partido afirmava 

que todos os esforços deveriam caminhar para ocupar espaços na institucionalidade que 

se conformava e que o acerto de sua tática de frente ampla iria colocar o partido “no seu 

devido lugar”, a expectativa em relação às eleições de 1982 era muito grande. Às 

vésperas das eleições de 1982, o artigo “A Importância do voto dos comunistas”, na 

seção “Opinião Nacional” do Voz da Unidade, dava a noção da importância atribuída ao 

resultado eleitoral que se avizinhava:  

O voto maciço nos candidatos apoiados pelos comunistas – o que 

supõe naturalmente, a concentração de esforços numa campanha 

entusiástica e unitária, vibrante e solidária – terá uma dupla resultante. 

De uma parte, fará incidir no plano institucional a força da influência 

real dos comunistas. De outra, dará à representação política da frente 

democrática a amplitude que ela possui efetivamente em suas bases 

sociais (VOZ DA UNIDADE, n.129, 04-10.11.1982, p. 03). 

O papel do PCB no processo eleitoral, segundo um de seus destacados 

dirigentes, Givaldo Siqueira, figura de peso dentro do “Centro Pragmático” da direção 

partidária, dar-se-ia “[...] organizando e canalizando as lutas e movimentação numa 

direção única e num movimento único, embora extremamente diferenciado, contra o 

terrorismo e o golpe, pelas eleições diretas em 1982 e pela Constituinte, livre, soberana 

e democrática” (VOZ DA UNIDADE, n. 30, 24-10.10.1980, p. 03).  

Em 1980, o partido ressaltava a importância das eleições ao comentar, nas 

páginas do seu jornal, a emenda constitucional que garantiria eleições diretas para os 

governos dos Estados em 1982. A emenda estava sendo encaminhada para votação no 

Congresso Nacional por iniciativa do Governo, como parte do processo de abertura da 

ditadura militar e do projeto de auto-reforma do regime. Para o partido, com a 

aprovação dessa emenda, “as portas para mudanças mais substantivas na vida política 
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brasileira estarão abertas”, conforme destacava em letras grandes no editorial de capa do 

Voz da Unidade, com o título “Quem tem medo das eleições de 1982”:  

Sem dúvida ainda não é o que todos queremos, o restabelecimento das 

eleições diretas em todos os níveis, a democracia. Mas o importante é 

constatar que – do ponto de vista de quem faz política, de quem quer 

se inserir no processo realmente existente, e não inventar um outro 

que só existe na cabeça – a mera perspectiva e a luta pela realização 

das eleições para governador introduzirão uma dinâmica nova no país. 

Interesses novos – e contraditórios. Não são eles que movem as 

pessoas e os grupos sociais? (VOZ DA UNIDADE, n.30, 24-

30.10.1980, p. 01). 

Assim como no movimento sindical, a ação do PCB, no que diz respeito às 

eleições, estava submetida a sua estratégia nacional e democrática. Tanto o grupo 

“renovador” como o “centro pragmático” reforçavam o caráter pluriclassista na atuação 

tática que colocava o partido em posição subalterna na conformação de uma frente 

única de combate ao regime. Partindo do pressuposto de que qualquer reivindicação de 

programa mais à esquerda, para a formação de chapas nas eleições de 1982, poderia 

comprometer a democratização em curso, um ano antes das eleições o partido já 

anunciava sua defesa de que todos que se posicionavam contra o regime deveriam estar 

aglutinados em torno de uma plataforma eleitoral ampla e pluriclassista.  

É claro que o componente comprometido com uma democracia mais 

radical é o proletariado, as massas trabalhadoras. No entanto, qualquer 

restrição às próximas eleições configura um esbulho à Nação. (...) Ao 

contrário do que pretende o regime, os comunistas entendem que as 

oposições devem se unir em torno de uma plataforma eleitoral 

comum, capaz de vincular as reivindicações específicas das várias 

classes e camadas sociais, em particular os assalariados, às 

reivindicações políticas mais gerais (VOZ DA UNIDADE, n.54, 01-

07.05.1981, p. 03). 

A orientação formal da direção nacional do partido dá-se através de documento 

intitulado “Os comunistas e as eleições”, publicado no Voz da Unidade, e assinado pelo 

Coletivo Nacional de Dirigentes Comunistas. O PCB afirma que a “Questão 

Democrática” continua sendo a pauta principal, assim como foi nas eleições de 1974 e 

1978, mas agora apresentada de outra forma, devido à efetiva abertura política que se 

dava no país. Outro fator de mudança, em relação às conjunturas anteriores, é a política 

internacional. O documento enfatiza que o Governo Militar com sua política externa 

“tem contribuído positivamente para a distensão, colidindo frequentemente com as 

empreitadas colonialistas e com interesses do imperialismo” (VOZ DA UNIDADE, 

n.108, 10-18.06.1982, p. 03). 
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Mais uma vez, o PCB estava buscando elementos nacionais que dessem conta de 

justificar a presença de interesses que coadunassem diferentes classes sociais. O partido 

aponta e reconhece que há um projeto de auto-reforma do regime em curso, operado 

pelos militares, porém, entende que esse é representado unicamente pelo PDS, o 

inimigo único a ser batido nas eleições de 1982. O poder político-econômico dos 

monopólios estaria representado unicamente no PDS. Os adversários a serem derrotados 

não seriam as classes dominantes, que em parte estavam junto ao PDS e em outra parte 

financiavam, associavam-se e apresentavam-se em candidaturas do próprio PMDB. A 

parte da burguesia que estivesse com o PMDB e que o apoiasse, na lógica da linha 

política do PCB, teria interesses comuns com os trabalhadores, a institucionalização da 

democracia seria o principal e os conflitos que colidem capital e trabalho estariam 

colocados para um momento posterior nas prioridades do partido.   

Partindo dessa análise, o PCB lança sua palavra de ordem e orientação central 

para as eleições, “Voto útil no PMDB”, pois essa seria a força capaz de se fazer 

alternativa ao PDS:  

Para os comunistas, em novembro de 1982, não é suficiente votar em 

candidatos democráticos para derrotar o PDS e o regime: é necessário 

votar em candidatos que tenham chances de vencer e transformar a 

vitória eleitoral em instrumento de ação administrativa e governativa 

(VOZ DA UNIDADE, n.108, 10-18.06.1982, p. 03 – Opinião 

Nacional). 

O único partido que seria capaz de evitar a dispersão dos votos oposicionistas – 

o que poderia privilegiar o PDS e o regime – seria o PMDB, “sobretudo  depois da 

lúcida incorporação do PP ao PMDB”. O PCB, como bem destaca em sua nota, 

considera positivo que políticos do PP – banqueiros, empresários e políticos em grande 

parte oriundos do PDS e do regime – estejam no PMDB. Tal fusão, que para o PMDB 

“ampliava as articulações do partido com as frações oposicionistas do bloco no poder” e  

cumpriria de maneira mais geral o papel “de evitar a radicalização do conflito político, 

para garantir as eleições de 1982”, faziam do PMDB, cada vez mais, o “grande partido 

do campo da interlocução liberal” (MACIEL, 2004, p. 270). Porém, para o PCB, tal 

movimentação não é vista como uma inflexão à direita e mantém-se para o partido a 

análise de que o PMDB é o instrumento privilegiado de contraponto ao regime. A 

definição pecebista não é feita tendo como critério os vínculos e posicionamentos de 

classe do PMDB, mas a partir de sua condição de oposição política. Temos, então, uma 

leitura da realidade que autonomiza a política frente às condições materiais e a 
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organização da produção da riqueza na sociedade. Podemos tomar isso como exemplo 

de politicismo, uma 

[c]ompreensão do processo político de modo absolutamente 

autônomo, como se as decisões e o processo político fossem fruto da 

vontade pessoal dos agentes políticos, ou impessoal, como resultado 

mecânico das estruturas e aparelhos de dominação, como se alguma 

força, ou “vontade de poder” operasse por cima das condições 

históricas, como um espectro do bem ou do mal (MACIEL, 2012, p. 

31). 

O PMDB deveria ser o polo aglutinador da frente democrática, dos esforços dos 

comunistas, mesmo que o programa político estivesse rebaixado do ponto de vista dos 

interesses da classe operária. Quanto aos demais partícipes da oposição, 

A orientação dos comunistas para as próximas eleições, defendendo 

voto democrático útil, não equivale a desconhecer a vocação 

democrática do PT, do PTB e do PDT. Considerando a legitimidade e 

a importância destes outros integrantes da frente democrática, os 

comunistas têm apelado sistematicamente para que estes partidos se 

unam numa atuação conjunta com o PMDB (VOZ DA UNIDADE, 

n.108, 10-18.06.1982, p. 03 – Opinião Nacional). 

O partido apresentava um programa mínimo de “proposta unitária para governos 

estaduais e municipais de ampla coalizão democrática”, que consistia em que os 

programas aos governos contassem com uma elaboração coletiva envolvendo todos  “os 

prejudicados pelo modelo econômico-financeiro do regime” e o estabelecimento de um 

compromisso onde “vença quem vencer, sejam realizados governos de ampla coalizão 

democrática, que não excluam nenhuma força do leque democrático e popular” (VOZ 

DA UNIDADE, n.108, 10-18.06.1982, p. 03 – Opinião Nacional).  

Na prática, eram duas condições demasiadamente amplas que não inferiam 

nenhuma obrigação de compromisso das candidaturas com pautas da classe 

trabalhadora. Afinal, qual candidatura iria dizer que não estava aberta a sugestões, a 

essa chamada “elaboração coletiva” e a composição de um “governo amplo” depois de 

eleito?   

Há de se destacar que o PCB tinha razões imediatas que justificavam o apoio a 

eleição de parlamentares do PMDB, pois, devido à ilegalidade, os parlamentares do 

PCB só podiam ser eleitos ou reeleitos através da sigla do PMDB, o que já vinha 

acontecendo nas eleições anteriores. Contudo, o que estava colocado para as eleições de 

1982 era a necessidade de confirmação de uma linha política em conjunção com o 

expediente tático. Eleger parlamentares era importante, entretanto, mais que eleger 

parlamentares, eleger e compor governos do PMDB seria asseverar o que consideravam 
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a correta linha política do PCB, isso seria a consolidação e afirmação da frente 

democrática. Segundo Salomão Malina, em artigo ao Voz da Unidade, isso abriria 

“espaços mais favoráveis para que os movimentos sociais de base ganhem uma 

dinâmica maior” (VOZ DA UNIDADE, n.127, 21-27. 10.1982, p. 05).  

A vitória do PMDB é importante, pois não só a nível dos segmentos 

do aparelho estatal que serão subtraídos ao regime. Ela mostra todo o 

seu significado quando avaliada sobre outro prisma: uma grande 

votação no PMDB indicará que as massas se comprometem não só 

com aspectos programáticos do partido, mas com a estratégia política 

que ele agora encarna: a centralidade da democracia, a colocação da 

democracia como requisito para equacionar a problemática nacional 

de forma a não penalizar as massas trabalhadoras e incluindo-as como 

interlocutores essenciais (VOZ DA UNIDADE, n.127, 21-27. 

10.1982, p. 05).  

A posição do segundo homem mais forte na hierarquia dirigente do PCB 

demonstra a centralidade estratégica da democracia para o partido. Para Malina, a 

consolidação da democracia irá abrir um caminho de intervenção das massas na vida 

nacional. Porém, destaca-se aqui uma incongruência, pois o PCB acaba por apostar 

todas as fichas na contenção dessas mesmas massas e prioriza as soluções pelo alto, 

institucionais, para chegar a uma democracia onde as massas seriam protagonistas:  

“Eleitos pelas massas, os candidatos oposicionistas não poderão deliberar apenas no 

circuito fechado dos partidos democráticos: deverão incluir nas deliberações os 

sindicatos, as associações, as entidades profissionais, culturais, esportivas” (VOZ DA 

UNIDADE, n.127, 21-27. 10.1982, p. 05).  

Segundo essa visão, sustentada nas teses congressuais do partido e pelos seus 

dirigentes – teoria apresentada de maneira mais requintada pelos eurocomunistas, mas 

que também norteava o discurso do Centro Pragmático e os documentos oficiais –  o 

Brasil estaria a transitar para a modernidade no campo político. Com o esgotamento da 

tese de que o capitalismo não se desenvolveria no Brasil pela interdição econômica do 

imperialismo, o caminho agora seria o da luta político-democrática. A direção do PCB, 

ao superestimar o jogo político, perde de vista a dinâmica econômica à qual os diversos 

atores estão ligados, acaba sustentando a idéia de um Estado acima das classes e não 

como instrumento de dominação de uma classe social, a burguesia. As Teses 

Congressuais traziam a respeito: 

[...] lutamos pelo fortalecimento do conjunto da sociedade civil, ou 

seja, para que os cidadãos possam expressar as suas idéias e 

aspirações através de uma rede de organizações de base capazes de 

intervir na solução dos problemas específicos que lhes dizem respeito 
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e, partindo destes, na decisão das grandes questões nacionais. Só esta 

democracia de massas, organizada de cima para baixo, poderá 

assegurar a formação e a participação cada vez maior de um amplo 

bloco democrático, antimperialista e antimonopolista na política 

nacional (VOZ DA UNIDADE, n.55, Teses para um debate nacional 

de comunistas pela legalidade do PCB, 8-14.05.1981, p. 17-19, tese 

23). 

Ocorre aqui uma idealização do caráter de um estado democrático que estava a 

se conformar, análise próxima da visão liberal de Estado de Norberto Bobbio (2000, p. 

220-221): 

Em uma sociedade dividida em classes contrárias, é provável que o 

interesse da classe dominante seja assumido e sustentado até mesmo 

coercitivamente enquanto interesse coletivo. Em uma sociedade 

pluralista e democrática, na qual as decisões coletivas são tomadas 

pela maioria (ou pelos próprios cidadãos, ou por seus representantes), 

considera-se interesse coletivo aquilo que foi aprovado pela maioria. 

Entretanto, a idéia de que a socialização da política iria levar, inevitavelmente, à 

socialização do Estado e iria atender aos interesses da maioria da população, que são os 

trabalhadores, desconsiderava que o novo “Estado Democrático”, na perspectiva que  

estava se conformando, com o apoio do PCB, caminhava para consolidar uma nova 

ordem burguesa. A teoria levantada por Bobbio desconsidera que a dominação e a luta 

de classes não são fenômenos exclusivamente políticos, estão calcados nas relações de 

produção e de propriedade, e continuam existindo mesmo sob mecanismos formais da 

democracia burguesa. Conformam-se para garantir a manutenção da exploração da 

burguesia sobre os trabalhadores e essa chamada sociedade pluralista não apaga o fato 

de que a exploração da mais valia mantém-se.  

A defesa, por parte do PCB, de que era possível construir-se uma democracia de 

massas no Brasil, com inclusão das classes subalternas nas decisões do país, não levava 

em conta que no Brasil operava-se aquilo que Florestan Fernandes (2006, p. 341) 

chamou de “modelo autocrático burguês de transformação capitalista”: um tipo de 

revolução burguesa que se dá em países capitalistas dependentes e subdesenvolvidos, 

como o Brasil, e que pressupõe uma “democracia restrita”, para garantir os níveis de 

superexploração da mão de obra. Isso era o que o que a história demonstrava como uma 

das características da associação e integração subalterna do capitalismo brasileiro ao 

capitalismo mundial e que o partido não levou em conta. A reprodução ampliada de 

capital no Brasil, o desenvolvimento e crescimento do capitalismo monopolista, 

dependia da manutenção de uma democracia restrita, ou seja, não podia conviver com 
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qualquer possibilidade de intervenção da classe trabalhadora no sentido de frear a 

expropriação da força de trabalho. Posicionar-se pela democracia de fato no Brasil, 

portanto, era posicionar-se contra o capital e as classes dominantes, sendo socialista o 

caráter da revolução brasileira a ser encampada. 

O partido passa a supervalorizar os espaços advindos da abertura lenta, segura e 

gradual promovida pela Ditadura Militar. As contribuições dos eurocomunistas, no que 

diz respeito ao caráter revolucionário que teria a luta pela democracia, fazem-se 

presentes nos textos, resoluções e discursos do PCB. Ponderações como as que já 

antecipava Carlos Nelson Coutinho, em 1979 (1980 p. 41): “A questão da democracia, 

inclusive em seus limites puramente formal-liberais, é assim a questão decisiva da vida 

brasileira de hoje”. Tal postura reflete uma redução das contradições objetivas de classe 

e das condições materiais de produção e concentração de riqueza ao aspecto da 

superestrutura política, ou seja, resolvendo-se a questão da atualização do 

desenvolvimento econômico já alcançado com sua consequente contrapartida política, 

os trabalhadores estariam avançando para o socialismo. Tal posição das oposições, e 

aqui em especial do PCB, era extremamente confortável para o poder burguês, que não 

via colocada em questão o conteúdo de sua dominação de classe, mas somente a forma, 

em um momento em que as duas questões poderiam ser colocadas em xeque:  

É uma das maiores e mais sutis vitórias da situação, num curso que já 

se estende por mais de uma década, fazer precisamente a oposição 

propor e polemizar, viver exclusivamente “o político”, enquanto ela 

própria – a situação – , retendo todos os comandos, realiza seu projeto 

global (CHASIN, 2000, p. 08). 

 Tal posição do PCB coloca-se na rota de um politicismo extremo que põe em 

segundo plano a articulação entre uma democracia mutilada e a dominação burguesa de 

caráter monopolista, um capitalismo no Brasil que se desenvolvia de forma associada e 

subordinada ao capital internacional. Essa linha política dará a tônica do que Raimundo 

Santos identifica como a marca da política do PCB nesse período, de um “gradualismo 

reformador pluriclassista” (SANTOS, 1994, p.14). O abandono da centralidade operária 

está imbricado nessa proposta, pois o PCB reivindica é a organização da classe para 

compor uma frente ampla. A hegemonia e os interesses específicos da classe colocam-

se, no máximo, para um momento posterior. Temos, assim, a redução de toda a questão 

nacional como um problema político, o da democracia na sociedade burguesa: 

[...] o discurso politicizado da oposição é a diluição, o desossamento 

do todo, a sua liquefação em propostas abstratamente situadas apenas 
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no universo das regras institucionais.. É a autonomização e 

prevalência politicológica do “político” em detrimento da anatomia do 

social, isto é, do alicerce econômico (CHASIN, 2000, p. 08). 

A disputa da política acabava ficando restrita à sua dimensão político-

institucional, e não se colocava o questionamento daquela realidade de opressão de 

classe como um todo. 

A aposta na política democrática e institucional, nas eleições, como critério do 

acerto da tática de frente ampla, trazia com clareza ao PCB: “[...] Do montante de votos 

conquistados pelos candidatos apoiados pelos comunistas também dependerá a força 

com que nos movimentaremos depois das eleições” (VOZ DA UNIDADE, n.127, 21-

27. 10.1982, p. 05). A importância política do partido na própria transição pactuada 

estava em jogo.  

Dando seguimento à política eleitoral nacional, é publicado documento no Voz 

da Unidade, “Posição eleitoral dos comunistas do Estado do Rio de Janeiro”, 

destacando o apoio à candidatura para governador de Miro Teixeira, do PMDB, que era 

apoiado pelo então atual governador, Chagas Freitas. Em relação às demais 

candidaturas da oposição, apostava-se na derrota das mesmas, afirmando: “As 

candidaturas do PT, Lisaneas Maciel, e do PDT, Leonel Brizola, não possuem uma 

estrutura partidária e nem uma composição de camadas e classes sociais, bem como de 

alianças políticas, capazes de torná-las vitoriosas” (VOZ DA UNIDADE, n.109,17-

23.06.1982, p. 04).  

Sobre a amplitude e o caráter da composição dos futuros governos, o militante 

do PCB, Sérgio Moraes, defende uma proposta “de governos de coalizão democrática 

com a participação inclusive de personalidades e correntes que atualmente estejam no 

PDS e que defendem posições e mudanças democráticas” (VOZ DA UNIDADE, n. 

110,24-30.06.1982, p. 05).  

  Uma ampla votação dos candidatos do PCB que concorriam pelo PMDB, bem 

como o sucesso eleitoral do PMDB nas campanhas majoritárias era apontado como uma 

das chaves para a legalização do partido. O PCB empenhava-se em ser literalmente 

reconhecido como um partido “legal”, angariar simpatia era um dos caminhos para a 

legalização do partido e seu anseio por aceitação em todas as classes sociais era 

explícito, conforme faz questão de destacar em artigo no Voz da Unidade que diz:  

 

Mais recentemente uma pesquisa publicada pela revista EXAME, de 

16.01.80, revela que no Estado do Rio, 60% dos empresários são 
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favoráveis à legalidade do PCB [...]  a conquista da nossa legalidade 

terá tanto mais chance de obter êxito quanto maior for a vitória das 

forças democráticas em novembro próximo (VOZ DA UNIDADE, 

n.124, 30.09-06.10.1982, p. 04). 

 

O Secretário-geral do PCB, Giocondo Dias, em texto publicado no Voz da 

Unidade, “A tática eleitoral no regime e as eleições no Rio de Janeiro”, combate as 

posições de PT e PDT e reafirma a atualidade e a viabilidade da tática frentista do PCB, 

convencido  

de que a frente democrática permanece na ordem do dia. O projeto de 

autoreforma do regime não a tornou ultrapassada – antes, exige-se 

mais consolidada e ampla. Porém, há forças democráticas, 

precipitando-se na avaliação do quadro político brasileiro e movidas 

por interesses imediatistas, propõem aberta e agressivamente a 

redução da frente democrática – em nome de princípios de esquerda. 

Propõem frente cuja aparente radicalidade torna-as realmente 

vulneráveis ao regime. E, sobretudo, acabam por fazer o seu jogo 

(VOZ DA UNIDADE, n.126, 14-20.10.1982, p. 05).  

Para o dirigente comunista, as eleições no Rio de Janeiro seriam as que melhor 

demonstrariam a inconseqüência das forças oposicionistas, PT e PDT, com suas críticas 

ao PMDB. Tal postura estaria fazendo “o jogo” do regime, o que, nesse caso, poderia 

ser decisivo para a vitória do candidato Moreira Franco, do PDS. A maneira subalterna 

e pragmática à qual o PCB agregava-se à candidatura de Miro Teixeira tinha respaldo na 

linha política e no referencial teórico do partido. Segundo Dias, “a luta contra as 

tentativas de desestabilização do PMDB não deve ser conduzida apenas levando em 

conta a campanha. Deve ser realizada em nome da defesa da frente democrática – e esta 

é a orientação dos comunistas” (VOZ DA UNIDADE, n.126, 14-20.10.1982, p. 05)  

Quando falamos em “aliança com integração subalterna” é levando em conta que 

o PCB não conseguia influir no programa político da candidatura e tampouco colocava 

como possibilidade questionar a influência liberal do mesmo: 

A questão, agora, não é discutir sob verniz acadêmico ou sociológico, 

a natureza do clientelismo “chaguista” [...]. A questão é trabalhar para 

a vitória do PMDB. Esta é a perspectiva correta para depois do pleito, 

situar um novo patamar no processo da unidade democrática. De fato 

é a frente democrática que está em jogo. No seu desenvolvimento não 

é lícito reclamar do PMDB explicações sobre a sua composição 

heterogênea (VOZ DA UNIDADE, n.126, 14-20.10.1982, p. 05). 

Em nota pública, na mesma edição do jornal, o Coletivo Estadual de Dirigentes 

Comunistas do Rio de Janeiro aponta a candidatura de Leonel Brizola como 

instrumento da desestabilização do processo democrático: 
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[...] a extrema direita de dentro e fora do governo federal, nas áreas 

civil e militar, utilizando as concepções equivocadas do Sr. Leonel 

Brizola, procura criar condições que favoreçam a eleição do candidato 

do PDT, para depois, impedir a sua posse [...] impedindo também a 

posse de demais governadores no país (VOZ DA UNIDADE, n.126, 

14-20.10.1982, p.16). 

 

A nota estadual do PCB no Rio de Janeiro, incorporando terminologias que 

faziam coro às opiniões conservadoras mais comuns, que acusavam as forças de 

esquerda de “revanchismo” por suas denúncias e exigência de apuração dos crimes e 

ilegalidades da Ditadura Militar, apresentava a posição de um partido extremamente 

palatável às classes dominantes: “Nosso apoio a Miro Teixeira decorre de sua proposta 

de luta em favor de um regime democrático, sem revanchismos e radicalismos 

inconseqüentes, de combate à atual orientação econômico-financeira do Governo 

Federal [...]” (VOZ DA UNIDADE, n.126, 14-20.10.1982, p.16). 

Realizadas as eleições, o PCB apostava, além do esforço em garantir a posse dos 

eleitos, na composição de governos amplos e na valorização dos espaços conquistados. 

A oposição elegeu 10 dos 22 governadores, sendo 09 governos dirigidos pelo PMDB, 

com destaque para São Paulo e Minas Gerais, e o PDT, tendo eleito o governador do 

Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Logo após as eleições, em pequeno texto no Voz da 

Unidade,  intitulado “As tarefas dos democratas”, o PCB já apresentava sua visão de 

que, frente à vitória das oposições, que tinham eleito governadores nos maiores estados 

da federação, não era o momento dos movimentos sociais encamparem processos de 

enfrentamento com esses governos: “Os movimentos sociais, estes deverão se ajustar às 

novas condições resultantes do 15 de novembro. Se não compreenderem claramente que 

conquistaram espaços que devem ser consolidados para serem ampliados, poderão ser 

instrumentalizados pelo regime” (VOZ DA UNIDADE, n. 131, 25.11-01.12.1982, p. 

03). 

No ano de 1982, em meio aos descontentamentos das classes subalternas com os 

efeitos das políticas econômicas, inflação e carestia, quando o bloco no poder 

demonstrava suas contradições em relação ao modelo de acumulação capitalista que 

estava em curso, o PCB encampava o projeto de auto-reforma do regime no sentido de 

que as insatisfações dos trabalhadores fossem canalizadas para a esfera da representação 

política. Caminhava-se para a domesticação do conflito político: 

O processo de ampliação e pluralização da esfera de representação 

política, aliado à recomposição do governo militar com as frações 
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hegemônicas do bloco no poder e à política de repressão e 

passivização dos movimentos sociais das classes subalternas, permitiu 

que a disputa política se mantivesse nos limites estabelecidos pela 

institucionalidade autoritária reformada (MACIEL, 2004, p. 321-322). 

A frente democrática, na acepção do PCB, mantinha-se atual. A vitória do 

PMDB nas urnas seria a vitória de sua linha política, seria a comprovação histórica de 

seu acerto e articulava-se com sua visão estratégica: “Enquanto se mantiver o regime, 

seja qual for o quadro partidário permitido, a frente democrática estará na ordem do dia. 

O povo brasileiro, como se viu a 15 de novembro, compreendeu esse fato. Cabe agora 

aos atores políticos extraírem daí as lições pertinentes” (VOZ DA UNIDADE, n. 131, 

25.11-01.12.1982, p. 03).   

No pós-eleições, o PCB externava seu desejo de que PT e PDT corrigissem o 

que considerava como equívocos e se juntassem ao PMDB:  

Se o PMDB não se comportar como o dono da verdade e mantiver a 

sua vocação frentista, as outras forças democráticas serão levadas a 

uma necessária colaboração com ele, porque terão aprendido com o 

povo que o infantilismo radicaleiro dá no fracasso (PT) e que uma 

vitória isolada não faz avançar a redemocratização (PDT) (VOZ DA 

UNIDADE, n. 131, 25.11-01.12.1982, p. 03).  

 

Porém, nem tudo que o PCB publicou no seu jornal foram celebrações ufanistas 

ou críticas às forças oposicionistas que não se alinharam ao PMDB. Nessa mesma 

edição, o partido que tanto atacou Brizola reconhecia sua vitória e ainda ressaltava as 

muitas derrotas dos candidatos do PCB que disputaram as eleições pelo PMDB: 

O desempenho eleitoral do PMDB, com a indiscutível vitória do PDT 

e a ampliação da base social do PDS no Rio de Janeiro, implicou na 

derrota dos candidatos apoiados pelos comunistas, não somente os 

majoritários- Miro Teixeira e Artur da Távola – como também os 

proporcionais: Hércules Correa, Marcelo Cerqueira e Modesto da 

Silveira, candidatos a deputado federal, Alves de Brito e Heloneida 

Studart, candidatos a deputado estadual e Alberto Rajão, candidato a 

vereador na capital (VOZ DA UNIDADE, n. 131, 25.11-01.12.1982, 

p. 11).  

Ao fim do ano de 1982, após as eleições, com a saída de parte do grupo 

eurocomunista e com o debate explicito que ocorreu na tribuna de debates ao VII 

Congresso, configurava-se a fisionomia inicial do que era o PCB do pós-anistia. O 

partido teria como parlamentares eleitos, em 1982, pela legenda do PMDB: Fernando 

Santana, na Bahia, Roberto Freire, em Pernambuco, Alberto Goldman e Marcelo Gato 

(esse, como suplente, que viria a assumir no decorrer da legislatura), por São 
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Paulo. Nessa mesma legislatura, a composição dos diversos partidos de oposição foi a 

seguinte: PMDB com 200 cadeiras, o PDT com 23, o PTB com 13 e o PT com 08.  

O partido sofria o dilema de não ver aumentar sua dimensão no cenário político 

em decorrência da aplicação da linha política de frente ampla e compromisso com os 

liberais. Ao fim de 1982, os setores que se identificavam com a política de frente ampla 

preferiam atuar em outras organizações, que lhes desse mais maleabilidade e projeção 

na ação política. Por outro lado, os que se identificavam com a radicalização e 

crescimento do movimento de massas não se reconheciam na política pecebista. O PCB, 

nesse momento, não agregava gregos e tampouco troianos.  

No dia 13 de dezembro de 1982, a sede do jornal Voz da Unidade é invadida 

pela Polícia Federal, interrompendo o que seria o VII Congresso do PCB – que, para 

burlar a repressão, utilizava o nome de “Seminário: A Questão comunista no Brasil”. A 

ideia era que nesse seminário-congresso fossem debatidas as teses congressuais e fosse 

eleita uma nova direção nacional, porém, por conta da repressão, isso só viria a ocorrer 

no ano de 1984. A postura de evitar o conflito com o regime não poupou o PCB da ação 

repressiva do Governo Militar. O Voz da Unidade denunciou a prisão, a invasão das 

casas de dirigentes nacionais do partido e as diversas manifestações de solidariedade por 

parte de personalidades e outras organizações políticas. Em nota à opinião pública 

esclarece: 

Desde a anistia, em 1979, os comunistas brasileiros vêm pautando a 

sua ação segundo dois parâmetros: a luta pelo seu direito cívico de 

existir legalmente como corrente de pensamento e o cuidado em evitar 

confrontos políticos que prejudiquem o amplo leque das forças 

democráticas, de que fazem parte. Assim é que desde então 

recusaram-se a quaisquer atividades fora dos limites da lei, 

consabidamente restritiva e anti-democrática (VOZ DA UNIDADE, 

n.134, 16-22.12.1982, p. 04). 

Esse acontecimento é entendido pelo PCB como um reforço à necessidade de 

ampliar com setores liberais a resistência ao regime. O trauma das perseguições, prisões 

e assassinatos, pelos quais passou o partido, ainda pairava sobre a cabeça de seus 

dirigentes. Era necessário perceber as disputas e dubiedades dentro do regime: “A 

repressão de anteontem deixa nítida a contradição que tem marcado a política conduzida 

pelo governo. Ela é incompatível com as propostas, e mesmo com algumas iniciativas, 

tão alardeadas pelo Presidente da República” (VOZ DA UNIDADE, n.134, 16-

22.12.1982, p. 04).  
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Por mais que o PCB se apresentasse palatável, ou “pouco perigoso” ao regime, 

seu histórico comunista e sua condição de representante dos soviéticos no Brasil não lhe 

abandonariam e, por conseguinte, não deixaria de sofrer os efeitos culturais do anti-

comunismo e as ações práticas de retaliação do Regime Militar e das classes 

dominantes.  
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Capítulo 3. Em busca do PCB Legal: A trôpega unidade para alcançar os 

caminhos da negociação (1983-1985)  

 

3.1. 1983: Crise Econômica e Conflitos sociais. Quais os caminhos da revolta?   

  

No início dos anos de 1980, concomitante ao processo de crise conjuntural 

enfrentada pelo bloco no poder, que devido às fissuras e conflitos de interesses entre as 

diferentes frações ligadas ao capital encontrava dificuldades na condução do processo 

de auto-reforma do regime, operava-se também a afirmação das classes subalternas em 

sua nova configuração frente ao processo de amadurecimento do capitalismo no Brasil. 

Um conjunto de mobilizações sociais, conflitos e experiências de organização das 

classes subalternas estavam em curso e o PCB era compelido a se posicionar diante 

dessa situação. 

O ano de 1983 inicia-se sob forte impacto da crise econômica e recessão que se 

abateram sobre a classe trabalhadora. Nas primeiras semanas de abril, uma onda de 

saques a estabelecimentos comerciais – em especial os alimentícios –, conflitos com a 

polícia estadual e protestos contra a carestia fizeram-se presentes na cidade de São 

Paulo. A posição do PCB, em editorial de capa do Voz da Unidade, foi a de condenar 

tais mobilizações e chamar a responsabilidade dos “democratas e patriotas” para conter 

tais ações:                                     

[...] faz-se necessária a imediata interrupção dos saques e depredações 

[...]. Apenas a mobilização dos partidos, sindicatos, além de todas as 

organizações e personalidades políticas, no sentido da luta pela 

mudança da política econômica e da aceleração do avanço 

democrático, apenas isso pode configurar uma saída avançada para a 

crise (VOZ DA UNIDADE, n. 147, 07-13.04.1983 , p. 01). 

 

Mesmo reconhecendo que os saques e a revolta popular são frutos “da miséria e 

desespero das massas”, ressalta-se que, naquele momento, o importante era garantir o 

processo democrático em curso: 

 

Ao desacreditar o processo democrático, ao desgastar profundamente 

as instituições democráticas – conquistadas através de longa e dura 

luta popular – este caminho reforça, independente das intenções dos 

que o seguem, as forças que querem a exclusão das massas do 

processo político em nosso país (VOZ DA UNIDADE, n. 147, 07-

13.04.1983 , p. 03 – Opinião Nacional). 
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O PCB, através do seu jornal, chama a responsabilidade das “Forças 

Democráticas” em apresentar uma alternativa para conter a crise, os saques e as 

revoltas: 

[...] o aprendizado fundamental que todos devem tirar dos episódios 

recentes, este é mais profundo e concreto: o movimento sindical, os 

partidos políticos, todas as forças interessadas na continuidade e 

ampliação do processo democrático, devem apresentar uma alternativa 

imediata, de alteração da orientação econômico-financeira, de 

aceleração do processo democrático. Faz-se necessário evitar, a 

qualquer custo, que o caos seja acelerado (VOZ DA UNIDADE, n. 

147, 07-13.04.1983 , p. 03 – Opinião Nacional). 

 

Fazendo a defesa intransigente do governo paulista recém-eleito de Franco 

Montoro, do PMDB, a Voz da Unidade acusa setores esquerdistas de estarem sendo 

utilizados contra a democracia, por tentarem organizar um movimento de 

desempregados. Ele afirma que o governo paulista acertou politicamente ao encerrar as 

negociações com o movimento de desempregados, por este “nada representar” e 

justifica atitude em que “o governo utilizou o recurso último e extremo: a repressão 

Policial” (VOZ DA UNIDADE, n. 148, 14-20.04.1983 , p. 09). 

 A própria ação do governo militar em apoiar o governo estadual é vista como 

importante pelo jornal, que reconhece que a “paz e a tranquilidade” são imprescindíveis 

para o processo de auto reforma do regime: 

[...] percebendo que a desestabilização dos governos estaduais 

democraticamente eleitos punha em risco também a auto reforma do 

próprio regime, o discurso oficial foi diferente. Passou a 

responsabilizar igualmente os “radicais de esquerda e de direita” pelos 

acontecimentos, admitiu a gravidade da situação econômica e social e 

passou a desejar que o governo estadual “recompusesse a situação”, 

indo até mais além oferecendo auxílio. Esse foi o sentido dos 

pronunciamentos de Figueiredo [...] para reiterar sua proposta de 

trégua e negociação (VOZ DA UNIDADE, n. 148, 14-20.04.1983 , p. 

09). 

 

Fazendo coro ao discurso da “ordem”, o PCB absolutizava a luta pela 

democratização, tendo como referência o projeto de auto-reforma que era conduzido 

pelo regime e pela oposição liberal. A centralidade da classe operária e a evidenciação 

dos conflitos de classe eram deixados de lado e vistos como perigosos. O partido se 

equilibrava entre o reconhecimento à justeza das causas sociais e a orientação para que 

“as manifestações operárias e populares sejam articuladas por dentro dos sindicatos e 

entidades de massa, para que adquiram estrutura e continuidade, para que possam 
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canalizar a revolta popular em torno de ações de luta política e organizada” (VOZ DA 

UNIDADE, n. 147, 07-13.04.1983 , p. 03).  

O PCB defendia claramente a demanda das massas canalizada para dentro da 

ordem jurídica estabelecida argumentando que, do contrário, estariam abertas as portas 

para o recrudescimento da ditadura e perda dos avanços democráticos já conquistados. 

Dentro dessa perspectiva estratégica, a definição do futuro das lutas operárias e 

sindicais seria de fundamental importância. Apresenta-se para o partido o dilema de 

levar a cabo a fundação da CUT – Central Única dos Trabalhadores no ano de 1983, 

conforme acordado em 1982
25

, com os setores sindicais ligados ao PT e a igreja 

católica, ou esvaziar o CONCLAT – Congresso Nacional das Classes Trabalhadoras 

previsto para agosto, ao lado das Federações, Confederações e o campo do chamado 

sindicalismo tradicional.  

O clima de disputa e acirramento, nos meses que antecederam o CONCLAT do 

ano de 1983, já se fazia sentir no Voz da Unidade. No final do mês de abril, em torno da 

realização de um congresso estadual do movimento sindical em São Paulo, os campos 

da Unidade Sindical (PCB, PC do B, MR-8, Federações, Confederações e sindicatos 

ligados ao sindicalismo tradicional) e do “Novo Sindicalismo” (PT, setores operários da 

igreja católica) já brigavam para influir nos rumos do movimento sindical nacional que 

estava a se configurar.  

 Em seção por nome “Chumbo Grosso”, o jornal, em texto sem assinatura, com o 

título de “Congresso de São Paulo pode ser manipulado”, afirma que “[t]em razão todos 

aqueles que estão dispostos a resistir ao golpismo, a repudiar a aventura e a negar apoio 

a esse evento” (VOZ DA UNIDADE, n. 149, 21-27.04.1983, p. 12). 

Arnaldo Gonçalves, dirigente sindical do PCB e presidente do sindicato dos 

metalúrgicos de Santos, afirmava que o Congresso estadual da classe trabalhadora de 

São Paulo, preparatório ao CONCLAT de agosto, “continuou estabelecendo critérios de 

participação que marginalizam a maioria dos sindicatos e federações” (VOZ DA 

UNIDADE, n. 150, 28.04-04.05.1983, p. 12). Na edição subsequente, no mesmo espaço 

do jornal dedicado exclusivamente a debater a ação sindical, um artigo por nome “Sobre 

o Congresso de São Paulo”, assinado por Otávio Augusto, estabelece uma relação de 

                                                           
25

 Ivan Pinheiro, membro da Comissão Pró-CUT e da direção nacional do PCB à época, afirmou, em 

entrevista ao pesquisador, que houve esse acordo: “Foi dramático, e aí a gente assumiu o compromisso, 

basicamente eu e o Lula por que o Lula dirigia esse campo. E eu e o Arnaldo Gonçalves, que hoje está na 

Força Sindical que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santos, erámos os interlocutores do 

PCB”.  
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mediação ao reconhecer que no encontro sindical de São Paulo havia posições “estreitas 

e discriminatórias inaceitáveis”, mas que, ao contrário da opinião emitida na edição 149, 

de negar apoio ao evento, “a maneira de acabar com o golpismo e com a estreiteza, e 

com a partidarização é a nossa participação no evento, nos próximos ENCLATs e no 

CONCLAT/83, em agosto próximo” (VOZ DA UNIDADE, n. 151, 05-11.05.1983 , 

p.12). 

 Pelas páginas do Voz da Unidade, percebe-se que não há um consenso interno 

no PCB sobre como lidar com o processo de construção da CUT que estava em curso. O 

partido acaba se situando no meio do caminho entre as posições ligadas ao PT e as 

posições do campo tradicional do sindicalismo, e só afirma a sua não participação no 

CONCLAT semanas antes do congresso.  

Ivan Pinheiro, que compunha a comissão Pró-CUT, era o principal interlocutor 

do PCB junto às demais correntes sindicais “Era eu pela Unidade Sindical e o Jacó 

Bittar pela Oposição Sindical” (Ivan Pinheiro em entrevista ao pesquisador em 

02.06.2014). Ele afirma que o movimento sindical do partido, que participou de todo 

processo para construir a CUT, na última hora, era enquadrado pela direção nacional 

para não se comprometer com esse projeto: “Nós falamos do comprometimento que a 

gente estava, eu tinha feito o estatuto da CUT, olhei no estatuto de vários países. E aí 

baixaram o centralismo mesmo” (Ivan Pinheiro em entrevista ao pesquisador em 

02.06.2014). Outro militante do PCB, em São Paulo, à época, dá-nos outra dimensão do 

conflito: 

A disputa interna foi violenta. O Ivan Pinheiro é um dos fundadores 

da CUT. O partido queria trazer para a Frente Ampla aquele 

movimento, era inconsequente. O Medeiros ali articulando com o 

Joaquinzão, que eram essas as nossas referencias. E o resto 

articulando para gente ir para a CONCLAT, para a gente formar uma 

outra central sindical que não a CUT. O que acontece, todos os 

sindicatos que o partido tinha estavam articulados na mesma 

concepção que o Comitê Central, com raras exceções como os 

bancários do Rio, onde o Ivan era presidente do sindicato, obviamente 

tinha uma diferença. Então o partido segue perdendo os sindicatos que 

estavam na mão do partido, vejamos aqui apenas os sindicatos 

históricos: sindicato dos metalúrgicos do abc, perde vidraceiros, 

coreiros, perde o pessoal do papelão, do transporte público, dos 

motoristas, vai perdendo. Sindicatos históricos e as disputas sindicais 

vão acirrando. Esse acirramento, para onde ele leva o partido? De um 

lado começa o esvaziamento dos sindicalistas honestos, combativos. 

Começando a ver o partido como uma coisa absurda na sua linha 

política. Então muita gente vai para a CUT abandonar o partido, vai 
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para o PT depois quando se funda o PT (Antônio Carlos Mazzeo em 

entrevista ao pesquisador em 22.04.2014). 
 

A opinião de Antônio Carlos Mazzeo, que aqui nos interessa como militante do 

partido à época, traz uma visão diferente da emitida por Ivan sobre as disputas na base 

sindical do partido. Segundo Mazzeo, havia uma sintonia da base sindical com os 

direcionamentos policlassistas da direção para o movimento. Há de se problematizar o 

fato de que Mazzeo, nesse momento, não era um quadro de direção sindical, mas um 

quadro intermediário do PCB em São Paulo, e traz-nos outro olhar por estar em um 

Estado onde o PCB tinha relações mais profundas com o sindicalismo de resultados, 

através do Sindicato dos Metalúrgicos, dirigido, à época, por Joaquinzão.  

Os dois depoimentos acabam por revelar uma postura dúbia do partido e que, no 

final, acabava por desaguar no campo mais conservador do sindicalismo. Os resultados 

de tais movimentações apresentavam-se na perda gradativa de influência do PCB no 

movimento sindical. 

Os embates locais por espaço e representação, nos fóruns que antecedem ao 

CONCLAT 1983, são expressões de interpretações distintas acerca do conflito capital 

versus trabalho e o consequente papel reservado à classe trabalhadora e suas 

organizações. O PCB publica no Voz da Unidade uma análise intitulada “Os rumos do 

sindicalismo brasileiro”, na qual apresenta sua política sindical como desdobramento de 

sua análise estratégica. Para o partido, existe, entre as forças políticas que atuam no 

movimento sindical, uma unidade programática no terreno econômico-social, quanto às  

reivindicações de direitos, em relação à previdência, redução da jornada de trabalho, 

entre outros, porém, o que estaria dividindo o movimento seriam questões partidárias e 

ideológicas. O PCB defende que haja uma “unidade político-sindical” e, novamente, 

observamos uma autonomização da questão política e ideológica, um politicismo 

apontando um caminho onde fosse possível que tais questões não estivessem 

relacionadas com o “terreno econômico-social” (VOZ DA UNIDADE, n. 158, 23-

29.06.1983 , p. 10-11). 

Uma das questões apresentadas para que se consolidasse uma “unidade político-

sindical” seria a aliança do movimento sindical com diferentes segmentos da sociedade 

e, para tanto, “na atual situação o movimento sindical deve se esforçar em apresentar 

uma alternativa democrática para retirar o país da recessão e conduzi-lo à retomada do 

desenvolvimento econômico”. Em uma lógica pluriclassista, a alternativa para a crise 
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passaria, entre outros pontos, por “mais investimentos e encomendas do governo ao 

setor privado [...] diminuição das atuais restrições de crédito ao empresariado nacional, 

especialmente às médias e pequenas empresas, que produzem para o mercado interno.” 

(VOZ DA UNIDADE, n. 158, 23-29.06.1983 , p. 10-11). 

A ideia de que ainda haveria setores da burguesia em conflito com o capital 

monopolista nacional e internacional, descontes com a “ruína da economia nacional”, ao 

ponto de priorizarem uma aliança com os trabalhadores, permeia o conjunto de 

propostas do PCB para o movimento sindical.  

De maneira pragmática, o PCB, em seu manifesto sindical, deixa clara sua 

posição contrária à fundação da CUT, voltando atrás no compromisso estabelecido 

anteriormente com os setores do “novo sindicalismo”: 

Somos contrários na atualidade, à criação, da Central Única dos 

Trabalhadores, porque o movimento sindical está dividido, não 

construiu um sistema de alianças na sociedade e nem dispõe de ampla 

base de massas [...] como não existem condições para a criação da 

Central Única dos Trabalhadores somos favoráveis a criação de uma 

coordenação sindical nacional, com a participação de sindicatos, 

federações e confederações [...] (VOZ DA UNIDADE, n. 158, 23-

29.06.1983, p. 10-11). 
 

 Segundo Ivan Pinheiro, tal decisão gerou traumas dentro do partido e seria 

fatídica para o prestígio que o partido ainda detinha dentro do movimento sindical. 

Depois que o PCB não cumpriu o acordo de construir a CUT junto com a Oposição 

Sindical “foi um desgaste muito grande para nós, rachou. Disseram: nós vamos fazer 

sem vocês. Fundaram a CUT [...] e a nossa postura embananou, não aconteceu, nós é 

que estávamos com a máquina na mão” (Ivan Pinheiro em entrevista ao pesquisador em 

02.06.2014). 

Ainda sobre as formas de luta mais adequadas a um sindicalismo classista, o 

manifesto afirma que greve geral não é a forma de luta mais indicada, e deve ser posta 

de lado pelas lideranças sindicais, visto que “[o] desemprego, a ameaça de mais 

desemprego e a falta de articulação política do movimento sindical com todos os 

segmentos da sociedade que querem mudar a orientação da economia, esta situação não 

cria o espaço político para a greve geral” (VOZ DA UNIDADE, n. 158, 23-29.06.1983 , 

p. 10-11). 

Há uma tentativa de reproduzir a política da Frente Democrática dentro do 

movimento sindical. O PCB tenta encontrar respaldo para sua política, que canaliza as 
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lutas para o campo da institucionalidade, em um suposto “sentimento legalista da 

grande massa trabalhadora”, o que exigiria  

 
 

de parte da liderança sindical, um esforço no sentido de elaborar 

projetos de lei, discuti-los nos locais de trabalho e nas entidades 

sindicais, debate-los com os partidos políticos e encaminhá-los ao 

Parlamento, procurando assim ocupar o espaço político existente e 

mobilizar os trabalhadores para obter importantes conquistas legais 

(VOZ DA UNIDADE, n. 158, 23-29.06.1983 ,p.10-11).  

   

Em trecho da nota “Lutar para Negociar e Negociar para mudar”, o Voz da 

Unidade dá a dimensão da superestimação que o PCB atribui nesse momento à forma 

institucionalizada de democracia vigente e à necessidade da articulação das instâncias 

sindicais com “as instituições políticas, partidárias e sociais que se inserem na frente 

democrática. Isto é tanto mais importante quanto dada a existência de executivos e 

legislativos democráticos” (VOZ DA UNIDADE, n. 161, 14-20.07.1983 , p. 03). Tal 

política sindical coloca o projeto político proletário a serviço da “reorganização 

democrática da sociedade”. A indisposição do PCB com o campo sindical que está a 

conformar a CUT, o “novo sindicalismo” e o “sindicalismo autêntico”, dá-se, 

justamente, por posições distintas em relação aos conflitos sociais. O partido recusa a 

palavra de ordem da “Greve Geral”, pois a mesma seria  

não só restrita e desmobilizadora em face da massa dos trabalhadores 

como, ainda, incapaz de abranger nos atos de protesto o conjunto das 

instituições democráticas (governos municipais e estaduais, bancadas 

oposicionistas, etc.) fortalecido a 15 de novembro (VOZ DA 

UNIDADE, n. 163, 28.07-03.08.1983, p. 03 – Opinião Nacional). 

 

A política de amplas alianças sociais que se dá no campo da institucionalidade, 

na Frente Democrática, é reproduzida no seio do movimento sindical e, mais ainda, 

tenta colocar a ação sindical a reboque das movimentações institucionais, pois isso 

corresponderia aos “interesses globais” da classe operária. Em todos os documentos do 

PCB que tratam da questão do CONCLAT e da fundação da CUT é ressaltada a 

necessidade dos interesses da classe estarem integrados, no caso mesmo subordinados, 

aos interesses da “Nação”. A pauta proposta para um programa que unificasse o 

CONCLAT passaria por “[...] equacionar o problema da dívida externa de forma a 

assegurar os interesses nacionais e a retomada do desenvolvimento [...] reativar a 

economia nacional com investimentos nas empresas estatais e utilizando a capacidade 
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ociosa existente no parque privado” (VOZ DA UNIDADE, n. 164, 04-10.08.1983 , p. 

03 – Opinião Nacional).  

O PCB, mesmo negando a possibilidade de fundação da CUT no congresso 

sindical que se aproximava, faz um apelo à realização de um CONCLAT representativo 

no mês de agosto e, até então, confirma sua presença no encontro. O partido faz a 

análise de que, nos momentos de preparação do CONCLAT, são as distintas 

interpretações sobre as formas de luta e a centralidade operária nessas lutas, que 

aglutinam as divergências do movimento sindical, podendo ser definidos em dois 

campos:  

O primeiro considera que o agravamento da crise está radicalizando 

politicamente as massas e que se deve implementar esta radicalização 

no sentido de um confronto com o regime. O segundo reconhece que é 

preciso mobiliza-las para grandes movimentos de protesto, 

amplamente articulados – à base de alianças flexíveis -, visando levar 

o regime à negociação para a mudança democrática (VOZ DA 

UNIDADE, n. 164, 04-10.08.1983 , p. 03 – Opinião Nacional). 

 

Um dos grandes e definitivos embates que antecederam o CONCLAT foi sobre a 

forma de eleição dos delegados ao congresso sindical. A Comissão Pró-CUT acabou 

aprovando por diferença de um voto a manutenção do artigo 8º do regimento que 

normatizava o evento, que dizia:  

A Comissão Nacional Pró-CUT procurará criar as condições para a 

participação de todas as categorias no Congresso, mesmo daquelas 

entidades que se neguem a participar, examinando caso a caso que 

vier a ser apresentado, acompanhado de parecer das intersindicais 

(VOZ DA UNIDADE, n. 165, 11-17.08.1983, p. 08). 

 

O PCB e seus aliados no campo da Unidade Sindical discordavam desse artigo e 

advogavam a defesa de que os delegados deveriam ser eleitos a partir das direções das 

organizações sindicais, garantindo, assim, maior representação e peso para as direções 

das entidades. Em consequência para esse bloco, que estava à frente da maioria das 

Federações, Confederações e Sindicato, e já o campo da ANAMPOS (Articulação 

Nacional dos Movimentos Populares e Oposições Sindicais) defendia, através da 

manutenção do artigo 8º do regimento, a possibilidade de eleição de delegados pelas 

bases, pelas oposições sindicais. O que estava em jogo era a possibilidade dos dois 

campos aumentarem sua representatividade no congresso.  

Segundo Ivan Pinheiro, principal nome do PCB na Comissão Pró-CUT, “esse 

artigo oitavo está permitindo a deturpação do caráter do CONCLAT. Pequenos 
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segmentos não representativos dos trabalhadores, não representativos de suas 

categorias, estão se arvorando em representantes da base” (VOZ DA UNIDADE, n. 

165, 11-17.08.1983, p. 09).  

 Assim o Voz da Unidade define a disputa no artigo “A unidade em jogo” na 

seção Opinião Nacional: 

 

De um lado, defendem a vigência total do artigo 8º correntes 

sindicalistas combativas, que advogam ações de vanguarda. Advogam 

o artigo 8 º porque, com ele, num plenário onde o democratismo 

basista será dominante, poderão impor a sua concepção a todo o 

movimento. Através de uma maioria de votos que não traduz a 

maioria das entidades e organizações sindicais, pretendem 

comprometer o movimento operário e sindical com uma concepção 

particular (VOZ DA UNIDADE, n. 165, 11-17.08.1983, p. 03). 
 

Entretanto, percebe-se que o PCB não fica totalmente à vontade dentro do 

campo da Unidade Sindical, e faz ponderações em relação a seus aliados mais 

próximos:  

Contudo, dentro das correntes sindicais tradicionais, existem aquelas 

que desejam mesmo o confronto entre os defensores do artigo 8º e a 

massa sindical. O seu projeto é isolar os vanguardistas, estimular seu 

descolamento e criar um novo núcleo de polarização, extirpado de 

componentes combativos, classistas, de esquerda. Para essas correntes 

o ideal é que o sindicalismo mais avançado se desgarre do movimento, 

forçando-o à precipitação do “Cut já”. Isolando-o tais correntes 

partirão, certamente, para o “ seu” congresso e para a “sua” central 

(VOZ DA UNIDADE, n. 165, 11-17.08.1983, p. 03). 

 

Sem chegar a um acordo com o campo da Oposição Sindical, o PCB pronuncia-

se por não participar do CONCLAT em agosto e, através do campo da Unidade 

Sindical, em conjunto com Federações e Confederações, junta-se à iniciativa de 

convocar outro Conclat para novembro de 1983.  O PCB acusa o CONCLAT de agosto 

de promover o “paralelismo sindical”, reconhecendo nesse congresso uma falta de 

representatividade e legitimidade. Atropelado pela realidade, e premido entre dois 

extremos, o PCB assume que agora o caminho é de somar com o que entende como 

movimento “real”, vinculado à estrutura sindical tradicional então vigente (VOZ DA 

UNIDADE, n. 166, 18-25.08.1983, p. 03).  

A dimensão e a presença do PCB no movimento sindical, nesse momento, 

podem ser mensuradas em declarações registradas no Voz da Unidade ao informar sobre 

a realização do CONCLAT e a fundação da CUT. É exemplar a fala de uma das 

lideranças sindicais do PT: “Para Lula, Ivan Pinheiro (do Sindicato dos Bancários do 
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Rio de Janeiro) e José Francisco (Presidente da Contag) são os líderes da outra corrente 

do movimento sindical” (VOZ DA UNIDADE, n. 168, 02-08.09.1983, p. 10). 

Ainda nesse sentido, o Voz da Unidade publica e repercute criticamente um 

trecho da abordagem da Gazeta Mercantil de 24 de agosto: 

 

[...] a partidarização voltou a imperar no movimento sindical com a 

realização de dois congressos. No primeiro deles brilhará a estrela do 

Partido dos Trabalhadores. No segundo a articulação de cúpula de 

tradicionais lideranças, em torno das confederações e federações 

sindicais, somadas aos ativistas do PCB (Citação da Gazeta Mercantil 

in VOZ DA UNIDADE, n. 168, 02-08.09.1983, p. 10). 

  

 Tal repercussão na mídia burguesa tenta desqualificar a ação organizada dos 

trabalhadores através de seus partidos e organizações políticas, como se o PT e o PCB 

não fossem legítimos para tomar iniciativas organizativas no campo sindical.  

O partido ainda enfatiza a crítica aos que considera estar com “um pé em cada 

canoa” e conciliarem com o “paralelismo sindical”. O PCB condena a postura de um de 

seus tradicionais aliados, Joaquim dos Santos Andrade, presidente do sindicato dos 

metalúrgicos de São Paulo, referência do sindicalismo tradicional, que, em um primeiro 

momento, participa do CONCLAT que fundou a CUT, na condição de observador. 

Ainda no trecho da matéria reproduzida da Gazeta Mercantil, com base nas posições do 

grupo de “Joaquinzão”, faz-se referência ao fato de que “[...] uma alternativa está sendo 

seguida por uma mancha de sindicatos operários de peso, cansados da polarização PT 

versus PCB” (Citação da Gazeta Mercantil in VOZ DA UNIDADE, n. 168, 02-

08.09.1983, p. 10). Porém, as polarizações em curso não permitiriam a ação de uma 

“coluna do meio” e rapidamente “Joaquinzão” se somou à iniciativa da Unidade 

Sindical por realizar o CONCLAT de novembro de 1983, em Praia Grande. 

O relato sobre o congresso que funda a CUT é feita no Voz da Unidade em 

matéria que tem por título “Encontro de São Bernardo: pequeno, estreito, isolado e 

divisionista”, e não deixa de relatar as críticas de Jair Meneguelli, da ANAMPOS, ao 

próprio campo sindical do PCB: “Que fique claro que não tem sido as divergências em 

torno do regimento interno do Conclat que provocaram a divisão no movimento 

sindical. Este foi apenas um pretexto. Os que tentaram adiar o Conclat defendem a 

conciliação com o Governo” (Declaração de Jair Meneguelli in VOZ DA UNIDADE, n. 

168, 02-08.09.1983, p. 10). 
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O PCB entende que sua política não vinha sendo a de “conciliar”, mas de “lutar 

para negociar”, e as diferenças de fundo com o campo da ANAMPOS e do PT  

passavam “[...] pelo fato de pensarem que os trabalhadores (operários e camponeses) 

vão resolver sozinhos a crise econômica [...]” (VOZ DA UNIDADE, n.169, 09-

15.09.1983, p. 12). Seria papel do movimento sindical pensar uma alternativa social, 

econômica e política para a crise brasileira, diversificar suas formas de luta e ampliar 

campo de aliados. A CUT recém-criada não estaria contribuindo para a superação da 

recessão econômica, pois “[n]ão querem admitir que a solução da crise é uma questão 

política, e que a sucessão de greves gerais termina por resolver o problema do 

capitalismo, que sofre da superprodução e capacidade ociosa” (VOZ DA UNIDADE, 

n.169, 09-15.09.1983, p. 12). 

Após o CONCLAT que fundou a CUT, o PCB dedicou-se à mobilização de 

outro CONCLAT para o mês de novembro. O eixo da tese publicada pelo Voz da 

Unidade e apresentada ao CONCLAT da Praia Grande, em novembro de 1983, era  

“Mudar a política econômica, defender os interesses nacionais, lutar pela democracia e 

por melhores condições de vida para os trabalhadores”. O programa de alternativa 

democrática e nacional, no campo sindical, pensado pelo PCB como desdobramento 

tático de sua estratégia, subordinava a prioridade e a identidade de “classe” a projetos 

pluriclassistas de “nação” e “pátria”, em consonância com a busca por “progresso” e 

“desenvolvimento”:  

Os comunistas tudo farão para que as lutas contra a política 

econômica do governo sejam potentes, tudo fazendo para que dela 

participem os partidos políticos e todas as instituições representativas 

de diversos segmentos da sociedade. Entendem que a saída para a 

crise é política, e os trabalhadores não a resolverão sozinhos, 

precisarão estar ao lado dos demais setores da sociedade na luta pela 

mudança [...]” (VOZ DA UNIDADE, n.169, 09-15.09.1983, p. 12). 

 

A afirmação reiterada da opção pela “política”, pela negociação em detrimento 

do conflito, demonstra como o politicismo permeou a prática do PCB no movimento 

sindical. Essa “sacralização” da política e a intensidade com que se apostava nessa 

abertura concedida pelo regime contrastava com o que Florestan Fernandes (1982, p. 

04) dizia alguns anos antes: “Se a sociedade civil não for movida pelas dissenções, 

aspirações e conflitos das massas de oprimidos e deserdados, ela tenderá a recompor-se 

e a renovar-se “a partir de cima”, sob a ritualização do Estado constitucional e da 

república democrática”. 
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As resoluções do CONCLAT de Praia Grande, em novembro de 1983, remetem 

à linha política do PCB. O Voz da Unidade destaca em sua capa trecho da “Carta de 

Praia Grande”: 

Finalmente, estamos conscientes de que só a ação decidida dos 

trabalhadores da cidade e do campo, em conjunto com todas as forças 

democráticas da sociedade brasileira, será capaz de assegurar uma 

saída para a crise que não seja apenas um consenso das elites, mas que 

reflita os justos anseios do conjunto do nosso povo, e garanta a 

consolidação da democracia e a preservação da soberania em nosso 

país (VOZ DA UNIDADE, n. 178, 10-16.11.1983, p. 01). 

 

Segundo o Voz da Unidade, com as resoluções do CONCLAT – Praia Grande, 

finalmente “o projeto político da frente democrática adquire um conteúdo que 

transcende a postura da resistência e toma a força de uma proposta criadora e positiva.” 

Em nota intitulada “Conclat – vitória dos trabalhadores e da democracia” é enfatizado o 

caráter amplo do encontro sindical, onde a intervenção sindical “[...] saiu da pura e 

simples negativa, do mero protesto, para inserir-se ainda mais no campo da busca de 

soluções globais e articuladas para tirar o país da crise, aprofundando as conquistas 

democráticas e viabilizando a real independência” (VOZ DA UNIDADE, n. 178, 10-

16.11.1983, p. 03). 

O fato a se lamentar para o partido seria  

a insistência de determinados órgãos de imprensa em veicular uma 

imagem do CONCLAT como sendo “dominado pelos comunistas”. 

Essa caracterização serve a duas vertentes – aquela que pretende 

antagonizar os comunistas com o restante do movimento sindical e a 

outra, que busca isolar o movimento operário e sindical junto ao 

global da frente democrática e das forças progressistas (VOZ DA 

UNIDADE, n. 178, 10-16.11.1983, p. 03). 

 

Consolidava-se, no encontro da Praia Grande, a primeira grande divisão do 

movimento sindical no pós-anistia, não foi fundada outra Central Sindical Nacional, tal 

qual a CUT, mas foi conformada uma Coordenação Sindical Nacional, chamada de 

CONCLAT – Confederação Nacional das Classes Trabalhadoras, formada por 

sindicatos, federações e confederações. O PCB foi o principal articulador de toda essa 

movimentação, amparado na forte influência do partido sobre a Contag (Confederação 

Nacional dos Trabalhadores Agrícolas) e sobre as federações estaduais de trabalhadores 

rurais, e ainda em alianças com Federações e Confederações, que, segundo o próprio 

jornal, seriam remanescentes do período anterior a 1978 e estariam vinculadas “a uma 

prática sindical de tintas oficialescas”.  
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O partido afirmava que, acerca das formas de luta, estava consolidada uma nova 

orientação político sindical, um sindicalismo para além da negação e do protesto, em 

contraposição àquele surgido em 1978, que teria sido fruto da aliança entre setores 

operários e setores médios, mas que, supostamente, não alcançaria outros setores da 

sociedade. O PCB, apegado à sua influência sobre a Contag, negava as experiências das 

comunidades eclesiásticas de base junto aos setores da Oposição Sindical no 

sindicalismo rural e que se destacaram no final da década de 1970 e início de 1980.  

A “Carta de Praia Grande” seria uma síntese dessa “nova” visão sindical, de um 

sindicalismo embasado na afirmação e na ampliação. Tal qual as resoluções políticas do 

PCB, a declaração final do CONCLAT afirmava tarefas democráticas e nacionais: 

 

O CONCLAT determinou ainda, uma convocação urgente, através da 

sua Coordenação Nacional aqui eleita, de todas as forças vivas da 

sociedade brasileira, entre personalidades e entidades representativas, 

para um encontro nacional pela democracia e em defesa da soberania 

nacional, com a finalidade de discutir e aprovar uma alternativa 

democrática e popular ao atual regime, fazendo em torno dessa 

proposição a unificação de toda a Nação [...] (Carta de Praia Grande in 

VOZ DA UNIDADE, n. 178, 10-16.11.1983, p. 07). 

 

 A aliança do PCB com os setores mais conservadores do sindicalismo irá gerar 

conflitos e desgastes aos quais terá que dar permanentes respostas. Em matéria assinada 

por Márcia Lourenço, intitulada “Campanha salarial metalúrgicos-SP – PT investe 

contra conquistas”, o PCB reproduzia as críticas petistas à sua atuação na campanha 

salarial dos metalúrgicos e afirmava que as mesmas eram fruto de “politicagem 

partidária”: 

Mais uma vez, para realizar a manobra e golpear os metalúrgicos, 

Joaquinzão contou com o apoio de seus companheiros pelegos da 

diretoria, e também do PCB, PC do B, MR 8 e dissidências. Esses 

grupos políticos, que se apresentam como defensores da classe 

trabalhadora, na realidade facilitam e sustentam os acordos espúrios 

do pelego com os patrões (Informe PT Metalúrgico – Boletim da 

Coordenação dos Metalúrgicos do PT n. 01, novembro de 1984, in 

VOZ DA UNIDADE, n. 226, 10-16.11.1984, p. 12). 

 

Essa postura do partido no movimento sindical irá ser decisiva no 

posicionamento tomado pelo PCB frente à candidatura de Tancredo Neves, no Governo 

Sarney e frente à Nova República, conforme iremos tratar mais adiante nesse trabalho.  
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Avançamos, então, no sentido de perceber em que patamar encontra-se a atuação 

sindical do PCB às vésperas de sua tão almejada legalização de acordo com integrantes 

do partido à época. Segundo militante pecebista, após a ruptura do PCB com a CUT, 

 
[m]uita gente da chamada esquerda do partido que não tinha firmeza 

ideológica, mas estava na esquerda, começa ir embora. Eu me lembro 

que muitos dirigentes que a gente até apostava muito no plano da sua 

firmeza ideológica, foi um baque de ver esses caras indo embora. 

Foram tudo para o PT e hoje não estão mais no PT também [...] e de 

qualquer maneira isso refletia no desmonte da perda de hegemonia 

sindical e depois no desmonte dos setores sindicalistas do partido que 

começaram a ir embora. O partido fica órfão de sindicalistas 

combativos, fica aquela velharada que não conseguia compreender o 

partido, velharada no sentido de que não conseguia compreender a 

realidade (Antônio Carlos Mazzeo em entrevista ao pesquisador em 

22.04.2014). 

 O dirigente sindical Ivan Pinheiro dá outra medida da política nacional e 

democrática e seus impactos no movimento sindical pecebista:  

O que arrebenta com o partido foi não ter entrado na CUT. Não ter 

entrado na CUT e não ter feito a frente de esquerda com esse pessoal 

que queria criar o PT e talvez com o PDT do Brizola, isso foi um tiro 

no pé. O partido fica com o PMDB e diz assim, está feito [...]. Isso vai 

repercutir nas eleições sindicais eram as chapas do Lula contra as 

chapas do PCB que apoiava Moreira Franco
26

 (Ivan Pinheiro em 

entrevista ao pesquisador em 02.06.2014).  

 O partido passa a ser atacado na base do movimento social e isso trará resultados 

objetivos, como a perda de eleições sindicais importantes, a exemplo do Sindicato dos 

Bancários do Rio de Janeiro, em 1985:  

A partir dela o partido cai porque o sindicato era muito forte, muito 

rico, tinha 80 mil na base, 42 mil filiados. Eu tinha uma liderança 

muito grande nos bancários, no Banco do Brasil. Em 1985 eu volto 

candidato, porque eu não podia em 1982 ser candidato. E a gente 

perde a eleição para a chapa de oposição que juntava todo mundo do 

PT, a Convergência... Eles eram a chapa do Lula e do Brizola. Isso foi 

uma rajada perdemos de oitenta a vinte por cento. Ganhamos só no 

Banco do Brasil onde eu trabalhava. Mesmo com todo esse desgaste, 

teve gordura para ganhar em todas as urnas do Banco do Brasil mas 

acabamos perdendo as eleições. E a partir daí era o reformista, nas 

assembleias era “Partidão a alegria do patrão!” (Ivan Pinheiro em 

entrevista ao pesquisador em 02.06.2014).  

                                                           
26

 A referência feita por Ivan é ao fato do PCB apoiar o candidato Moreira Franco do PMDB nas eleições 

ao Governo do Rio de Janeiro em 1986. Anteriormente, em 1982, ele havia sido candidato a governador 

do RJ com o apoio do regime militar, pelo PDS.  
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O partido chega a 1985 ainda com alguma presença sindical, mas quanto mais se 

integrava ao projeto de frente ampla com a burguesia, com os liberais, mais se afastava 

da classe à qual propugnava representar, a classe operária:  

O PCB era reconhecido pelo campo democrático, digamos assim, pelo 

PMDB, o partido chegou a eleger deputados na sua legenda. E o PCB 

tinha o prestígio de formular para esse centro democrático e de 

articular isso tudo. Um peso muito grande na situação da frente 

democrática e enquanto isso se desgastando no campo sindical, nos 

trabalhadores, na esquerda e tal (Ivan Pinheiro em entrevista ao 

pesquisador em 02.06.2014).  

Há de se refletir se a política de frente democrática do PCB ampliava sua 

inserção no campo do sindicalismo tradicional, sindicalismo de resultados, MR-8 e PC 

do B, entre 1981 e 1985, se crescia em número de sindicatos dirigidos dentro desse 

campo ou se, pelo contrário, começava a perder espaço até para as organizações desse 

espectro político. Segundo Ivan Pinheiro, 

O movimento sindical do PCB nesse período não cresce, pelo 

contrário. É o início da decadência; o campo conservador é que 

cresce, a ponto de criar a base para Força Sindical
27

 [...] e para muitos 

sindicatos dirigidos por conservadores, porque, enfim, aparece um 

projeto de Central conservadora. A persistência do PCB na política de 

frente democrática, em detrimento de uma inflexão à esquerda, é 

responsável por tudo. O PCB perde à esquerda e à direita (Ivan 

Pinheiro em entrevista ao pesquisador em 02.06.2014).  

 O próprio partido, ao alcançar sua legalidade, irá fazer um balanço em que 

confirma, através do Voz da Unidade, sua pouca capilaridade e organicidade junto aos 

movimentos populares, conforme veremos adiante em nosso trabalho. Porém, reafirma-

se que a linha democrática e nacional está correta e que a insuficiente inserção do 

partido junto à classe seria fruto da incorreção na aplicação dessa mesma linha.  

 

3.2. A última fratura pecebista pré-legalidade  
 

 

A partir de agora, damos seguimento às análises já realizadas acerca da presença 

do pensamento de matriz eurocomunista dentro do PCB e as disputas internas com as 

quais esses militantes estiveram envolvidos. Tal corrente de pensamento e atuação teve 

grande presença no processo de reorganização do partido em 1980, dando a linha 

                                                           
27

 Central Sindical de cunho conservador, adepta de um sindicalismo de resultados e de conciliação com 

patrões. Fundada em 1991, foi aliada de todos os governos neoliberais da década de 1990. Seu primeiro 

presidente foi o ex-militante sindical do PCB, na década de 1980, Luiz Antonio de Medeiros.  
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política dos tempos iniciais do jornal Voz da Unidade, e depois se destacou no debate 

teórico realizado na tribuna de debates do VII Congresso do PCB, entre 1981 e 1982.  

No início de setembro de 1983, ocorre a última defecção de maior dimensão no 

PCB, no período pós-anistia e pré-legalidade: sai do partido o grupo renovador paulista, 

conjunto de militantes e dirigentes identificados com as ideias eurocomunistas. 

O Comitê Estadual de Dirigentes Comunistas de São Paulo (CEDC-SP) publica 

o documento “Chegou a hora da verdade”, onde questiona a legitimidade do Comitê 

Nacional de Dirigentes Comunistas (CNDC) e propõe a composição de uma nova 

direção nacional, sugerindo a incorporação de dirigentes históricos, alguns já afastados, 

como Luiz Carlos Prestes, Gregório Bezerra, Moisés Vinhas e Armênio Guedes:  

 
Não queremos que uma direção residual que não soube se reproduzir 

no curso das lutas reais nos conduza a uma situação também residual 

na sociedade. Recusamo-nos a ser um ornamento. Queremos ser 

também um instrumento vivo de mudanças, de democracia, de ação 

unitária efetiva e de luta pela paz e pelo socialismo (VOZ DA 

UNIDADE, n.169, 09-15.09.1983, p. 06). 

  

Luiz Carlos Prestes ,questionado à época se estaria de acordo com os dissidentes 

paulistas no intento de constituírem uma nova maioria na direção nacional do PCB, 

afirmou que não via diferenças entre os renovadores e o Centro Pragmático. Segundo 

ele, seriam todos oportunistas de direita (PRESTES, A. L., 2012, p. 299). A menção aos 

nomes de Luiz Carlos Prestes e de Gregório Bezerra no documento dos renovadores 

parece ser muito mais uma forma de tentar desgastar a direção nacional do partido e 

aglutinar mais setores em contraposição ao Centro Pragmático, visto que entre as 

posições de Prestes e de Gregório e a dos renovadores sempre houve um abismo, com 

intensos conflitos no período em que estiveram no exterior e, logo após, no retorno ao 

Brasil.  

 Tal episódio seria a conformação da vitória definitiva do Centro Pragmático 

sobre os renovadores. Foram destituídos 11 dirigentes estaduais do PCB paulista, entre 

eles Armênio Guedes, que fora membro do Comitê Central do partido (PRESTES, A.L. 

2012, p. 299).  

  A nota dos renovadores, publicada pelo Voz da Unidade, tem como um dos 

principais questionamentos a forma como estaria sendo conduzida a busca pela 

legalização do PCB, segundo eles, mais preocupada com a legalidade do que com a 

legitimidade. Também se critica uma atuação de cúpula nos movimentos sociais, uma 
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equivocada política internacional baseada em ações de “representação, ornamentais, 

algumas delas mesmo assim fracassadas” e, por fim, apresenta a crítica ao bloqueio que 

ocorreu por parte da direção nacional a “um promissor processo de renovação, iniciado 

antes da anistia”.  

  A nota da Comissão Estadual dos Dirigentes Comunistas de São Paulo (CEDC-

SP) convoca à “unidade e restauração da respeitabilidade dos comunistas” e finaliza 

conclamando a união do partido em torno do programa de 12 pontos apresentando pelo 

PMDB e dos 5 pontos do Governador de São Paulo, Franco Montoro, para “tirar o 

Brasil da crise e garantir a democracia”. Percebe-se que uma das principais contradições 

estava em torno de como implementar a política de frente ampla com os liberais: para os 

renovadores, ela devia ser ainda mais incisiva, tal qual podemos perceber com a defesa 

de adesão ao programa da oposição liberal peemedebista. Observamos que o que os 

renovadores estão defendendo é a integração cada vez maior ao PMDB, ao invés de 

buscar afirmar a identidade do PCB. Essa busca pelo registro seria inoportuna e poderia 

esvaziar a frente democrática. Nesse momento, potencializar o PMDB, “elemento 

articulador por excelência”, enquanto ferramenta seria o fundamental para a 

consolidação da democracia. 

 As críticas apresentadas pelos renovadores paulistas não colidiam com o 

pluriclassismo e a tática de frente ampla da linha política pecebista. O que ocorria era, 

na verdade, o último suspiro dos embates sobre concepção de partido, relações 

internacionais e papel da democracia que se deram na tribuna do VII Congresso do 

partido, nas páginas e na direção jornalística do Voz da Unidade entre 1980 e 1982. 

Entrevista de Armênio Guedes, que sai do partido nessa ocasião, demonstra elementos 

das questões que estavam em disputa: 

Revista Socialismo e Democracia: [...] quais as divergências que o 

levaram a se desligar do PCB? Armênio Guedes – Foram divergências 

do ponto de vista das concepções políticas sobre a situação do país 

hoje. As suas referências internacionais. O seu apoio incondicional, 

acrítico, a tudo o que ocorre nos países socialistas, no socialismo real 

(Entrevista para revista Socialismo e Democracia , n. 6, ano 2, 1985. 

São Paulo: Alfa ômega in SANTOS, 2012, p. 164).  

 

O PCB responde aos renovadores através do Voz da Unidade, na mesma edição 

onde também publica a nota dos dissidentes paulistas, com o texto “Sempre é tempo da 

verdade – Nota do Coletivo Nacional de Dirigentes Comunistas”. O partido contrapõe a 

crítica de que a campanha pelo registro do PCB rouba a credibilidade e “desliga a nossa 
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legitimidade das correntes profundas do movimento social”. A réplica da direção 

pecebista reafirma o caminho da busca do registro eleitoral pela via da consolidação 

institucional, pelo alto, e destaca que tais iniciativas: 

[...] cobriram-se de êxito, ampliaram a nossa respeitabilidade e 

introduziram, institucionalmente, com sua identidade própria, o 

interlocutor comunista na vida político-partidária brasileira. [...] a 

campanha vem sendo um instrumento eficaz no relacionamento dos 

comunistas com a sociedade e com o conjunto das forças políticas, na 

articulação e na afirmação de suas propostas e na unificação da frente 

democrática (VOZ DA UNIDADE, n.169, 09-15.09.1983, p. 03). 

 

A direção do PCB, em sua nota, ainda identifica a posição dos renovadores 

paulistas como uma tentativa de marginalizar a legalidade jurídica do PCB 

 

deixando aos partidos das classes dominantes e outros (permitidos 

pela legislação vigente) a exclusividade da representação política das 

massas e de mãos livres para afirmar sua hegemonia. Trata-se de uma 

capitulação aos interesses do regime e às concepções dos liberais mais 

vacilantes (VOZ DA UNIDADE, n.169, 09-15.09.1983, p. 03). 

  

Sobre a interrupção do processo de renovação que teria sido realizado dentro do 

partido, posiciona-se a direção nacional: 

 

Seguramente, “a retomada do processo de renovação” é a retomada 

das práticas e concepções que os companheiros desenvolveram todos 

estes anos em São Paulo, ligadas ao oportunismo que instauraram e 

tentaram manter na Voz da Unidade. Seguramente, é a retomada do 

arbítrio, do golpismo, das manipulações [...] (VOZ DA UNIDADE, 

n.169, 09-15.09.1983, p. 04). 

 

O Voz da Unidade ainda divulgou muitas manifestações de núcleos de base e de 

municípios apoiando a posição da direção nacional e condenando a posição 

“liquidacionista” da CEDC-SP. Por outro lado, o partido procurou não dar mais 

repercussão às manifestações de apoio aos dissidentes, tal qual o manifesto do Rio de 

Janeiro, que não foi publicado no seu jornal. Nesse manifesto, afastavam-se da 

organização militantes e dirigentes que compartilhavam das ideias de renovação, muitos 

dos quais compuseram a direção do Voz da Unidade em seu primeiro período (1980-

1981)
28

. 

                                                           
28

 Em setembro de 1983, o Núcleo Comunista do Rio de Janeiro lançou o Manifesto do Rio de Janeiro 

denunciando os dirigentes do Coletivo Nacional de Dirigentes Comunistas (CNDC). Assinaram o 

manifesto, entre outros: Carlos Nelson Coutinho, Moisés Vinhas, Leandro Konder e Armênio Guedes. 

Outros documentos semelhantes foram reunidos em uma publicação clandestina por nome de “Para 

renovar a política dos comunistas”.  
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Essa seria a segunda derrota dessa perspectiva pluriclassista no PCB. Apesar da 

unidade no que diz respeito ao combate às posições de Luiz Carlos Prestes, entre o 

Centro Pragmático e os renovadores, haveria diferentes formas de enxergar a 

modernização capitalista no país e sobre as relações com o movimento comunista 

internacional. Essa segunda defecção teria mais impacto do que a que retirou os 

renovadores da direção do jornal Voz da Unidade, pois agora não se tratava de um 

embate somente com intelectuais, e sim do afastamento de toda uma direção estadual do 

estado mais importante do país, São Paulo. Esses renovadores ainda apostavam na 

disputa interna quando da reformulação do jornal e, por isso, haviam se mantido no 

partido. Porém, há de se problematizar o que gerava a unidade entre esses militantes, 

visto que tiveram trajetórias diferenciadas após saírem do PCB.  

No próprio ano de 1983, parte desses militantes iriam se organizar em torno da 

revista teórica Presença, alguns iriam para o PMDB, para o PDT e outros migrariam 

para o PT. O que havia unificado todos eles parecia ser o combate às posições de 

Prestes, o combate ao centralismo auto-referente do Centro Pragmático da direção 

pecebista e os embates acerca das experiências socialistas. Esse grupo reafirmava a luta 

por uma democracia que não tivesse caráter tático e ainda por uma organização mais 

aberta, o que, nesse momento, significava para eles a incorporação de suas posições à 

política geral do partido.  

 

3.3. Finaliza-se o VII Congresso: Fim de um ciclo de fraturas internas.  

“Socialismo via democracia de massas”. A nova face da velha estratégia.  

               

Expurgados prestistas à esquerda e renovadores/eurocomunistas à direita, 

estabelecem-se as condições para que o Centro Pragmático possa conduzir com mais 

tranquilidade um PCB minimamente unificado em torno de uma estratégia democrática 

e nacional. 

             Neste contexto, ocorre o VII Congresso do PCB, entre dezembro de 1983 e 

janeiro de 1984, com o nome de Encontro Nacional pela Legalidade do PCB. O 

processo de discussão que envolveu o congresso iniciou-se em maio de 1981 com a 

publicação, no Voz da Unidade de nº 55, das “Teses para um Debate Nacional de 

Comunistas pela Legalidade do PCB”. Entre os meses de setembro de 1981 e fevereiro 

de 1982 os suplementos de “Debates” no referido jornal apresentaram críticas, sugestões 
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e emendas dos militantes acerca das “Teses”. O Congresso dos Comunistas, que foi 

interrompido pela ação repressiva em dezembro de 1982, veio a se concluir somente em 

janeiro de 1984, com a eleição de uma nova direção nacional e aprovação das 

resoluções partidárias. Giocondo Dias é reconduzido à Secretaria Geral do partido, e 

compõem também a direção nacional quadros históricos como Hércules Correa e 

Teodoro Melo (SILVA, s/d.).  Destaca-se, nesse congresso, a ascensão de um quadro 

que será central nas futuras disputas do PCB entre 1987 e 1991, Roberto Freire. A 

revista Isto É, ao abordar as eleições do VII Congresso, afirma: 

[...] para marcar a renovação dos quadros dirigentes, desde 28 de 

janeiro, o segundo homem na hierarquia do partido é o deputado 

federal Roberto Freire, 41 anos [...] a ascensão de Freire e a queda de 

Tenório de Lima são efeitos dos novos ares que sopram no PCB, 

definitivamente decidido a sair da ilegalidade e mostrar sua face ao 

público (O “PARTIDAO”..., in REVISTA ISTO É, 15/02/1984) 

 

A ascensão de Roberto Freire a uma posição de destaque na direção do PCB se 

relaciona com a intenção do partido de apresentar-se como interlocutor privilegiado 

dentro da Frente Democrática, pois Freire, como deputado federal, encarnava esse 

partido “voltado para a política”.  

  Temos aqui uma visão de um militante sindical do PT
29

 dos anos 1980, que 

escreve sobre tendências e organizações de esquerda no período, acerca do VII 

Congresso do PCB: 

As resoluções do VII Congresso reafirmam a política adotada pelo 

partido até então: moderação para não provocar o retrocesso, política 

sindical de não confronto com o capital, conquista da legalidade do 

partido através da negociação do regime, etc. Para os comunistas do 

PCB, “o que está na ordem do dia é avançar no rumo do 

desenvolvimento, da democracia e de uma vida melhor para o povo” 

(SILVA, s/d., p. 157). 

 

Fica claro um olhar crítico de Ozaí Silva acerca das posições conciliadoras do 

PCB. Sobre esse aspecto, que ilustra a forma como o partido vai se relacionando com as 

novas institucionalidades e sua busca pela legalidade, a revista Isto É destaca o esforço 

                                                           
29

 Antonio Ozai Silva quando escreve a obra aqui referida História das tendências no Brasil ( origens, 

cisões e propostas) ainda se identificava como um “simples” militante, e não como um intelectual ou 

acadêmico. Mas devemos ressaltar suas obras posteriores como Mauricio Tractenberg: Militância e 

Pedagogia Libertária (Ijuí: Editora Unijuí, 2008) e Nem reforma nem revolução: a estrela é branca In: 

ANGELO, V; VILLA, M. (org.). O Partido dos Trabalhadores e a política brasileira (1980-2006): uma 

história revisitada (São Carlos: EdUFSCar, 2009).  
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do partido ao se apresentar de uma maneira que não pareça ofensiva para garantir sua 

legalização: 

[...] no documento de 212 páginas chamado Uma Alternativa 

Democrática para a Crise Brasileira, que chegará ao TSE, o PCB 

defende a “pluralidade partidária”, “a garantia dos direitos 

fundamentais do homem”, e em trecho algum prega a luta de classes 

ou sequer usa uma única vez a expressão “classe operária”, trocada 

pelo mais genérico “trabalhadores” (O “PARTIDAO”..., in REVISTA 

ISTO É, 15/02/1984).  

 

Chama a atenção o erro dessa reportagem jornalística, pois no documento Uma 

Alternativa Democrática para a Crise Brasileira aparece sim o termo “classe operária” 

(p.158, p.162, p.163, p.177, entre outras), bem como a afirmação do socialismo e 

denúncia das mazelas do capitalismo. Tal “equívoco” dessa matéria jornalística 

demonstra que, para a mídia empresarial, para os órgãos de comunicação ligados à 

classe dominante, era importante descaracterizar a organização como instrumento 

revolucionário e ainda destacar os aspectos mais conciliatórios e genéricos de suas 

resoluções, que, por sinal, não eram poucos. 

O fato é que a política pluriclassista e conciliadora do PCB chamava a atenção 

de setores tanto à direita como à esquerda, que se utilizavam disso para ir desgastando 

cada vez mais o partido.  

A forma como o PCB encara a transição da institucionalidade autoritária para a 

nova institucionalidade liberal democrática será balizada pelas resoluções e política 

geral do VII Congresso. No documento, oriundo do congresso, “Uma alternativa 

democrática para a crise brasileira”, inverte-se a consagrada fórmula nacional e 

democrática para uma revolução democrática e nacional, tal qual defenderam os 

eurocomunistas que, em sua maioria, já não estavam mais no partido. Mais que uma 

simples inversão, o partido agora reconhece o desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro, abandona a análise dos entraves feudais e assume que será através da luta 

pela ampliação da democracia que se construirá um projeto nacional. As resoluções 

explicitam o que representa a defesa do projeto democrático e nacional: 

O caminho da revolução brasileira, orientada para o socialismo, é, 

desse modo, democrático e nacional e o seu desenvolvimento e 

coroamento colocam no centro da atividade dos comunistas e da 

classe operária a luta pela conquista e ampliação contínua da 

democracia e as transformações econômico-sociais necessárias a sua 

conquista, consolidação e avanço, na medida em que o imperialismo e 

a reação interna, para garantirem sua dominação, concentram-se 
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principalmente na supressão ou restrição da democracia política 

(UMA ALTERNATIVA... ,1984, p.158). 

 

A direção do partido afirma que o etapismo foi superado, que não se prende mais 

à “fórmula terceiro-mundista”, inspirada nas resoluções da III Internacional Comunista, 

assume que o capitalismo brasileiro desenvolveu-se sem a necessidade de uma etapa 

que livrasse o país do latifúndio e do imperialismo. Sobre as resoluções do VII 

Congresso, segundo o dirigente Salomão Malina, significava um rompimento com 

qualquer visão etapista do processo revolucionário brasileiro. A luta pelo socialismo só 

poderia ser realizada com a democracia: “Não vemos outra perspectiva para o 

socialismo” (PANDOLFI, 1995, p. 222). Porém, o partido não se desgarra das tarefas 

nacionais, agora submetidas ao que a direção do PCB prefere não chamar de etapa, mas 

que subordina a luta capital versus trabalho à luta pluriclassista pela democracia. A 

contradição principal do capitalismo brasileiro seria o conflito de interesses com o 

imperialismo – destacadamente o norte-americano – que seria o principal explorador  

“não apenas do proletariado, mas ainda dos camponeses e das camadas médias urbanas 

– isto é do povo brasileiro –, e oprime inclusive a burguesia não monopolista” (UMA 

ALTERNATIVA... ,1984, p.157). 

Reforçando o papel do principal inimigo a ser derrotado, o imperialismo, as 

resoluções dizem que o mesmo “limita o próprio desenvolvimento de grupos 

monopolistas brasileiros e possui conflitos também com interesses latifundiários” 

(UMA ALTERNATIVA... , 1984, p.157). Ao chamar a atenção para um conflito 

essencial com o imperialismo e deixar claro, em suas resoluções, os setores que tem 

interesses contraditórios com o mesmo, acaba por ampliar cada vez mais o arco de 

alianças a serem construídas pelo PCB entre as mais diversas frações da classe 

dominante. O partido assume, portanto, outra tarefa que antecede a luta de classes, sem 

abandonar nem o democrático tampouco o nacional e a necessidade de frente ampla 

com setores da classe dominante, sem colocar em questão a hegemonia da classe 

trabalhadora.  

O PCB abandona um tipo de etapismo: descarta a ideia de luta contra o 

latifúndio por este ser entrave ao pleno desenvolvimento capitalista, ideia que norteou o 

partido desde 1922. Descarta isso como primeira etapa da revolução brasileira, mas 

acaba elegendo outra etapa, democrática, que continua justificando a aliança com 

setores da burguesia. A tarefa inicial agora é “instaurar o Estado de direito democrático, 
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uma sociedade pluralista, com instituições sólidas e representativas da soberania 

popular” (UMA ALTERNATIVA..., 1984,p.157), o caminho para o socialismo teria 

que, obrigatoriamente, passar por essa antessala.  

Tal estratégia parte do pressuposto de que, dada a conformação de um modo de 

produção especificamente capitalista no final dos anos 1970, “a modernização 

engendrou forças e fatores sociais que já não se reconhecem na precária fachada de 

pardieiro político em que se transformou o regime”. Tal qual defendiam os renovadores, 

o PCB incorpora que “essas alterações estruturais, contidas no marco de uma 

institucionalidade político-tecnocrático-militar, teriam dado origem a uma 

multiplicidade de movimentos sociais urbanos, que pressionariam o Estado pelo 

reconhecimento de direitos e deveres” (SANTOS, 1994, p.48). Mais uma vez, a classe 

operária teria interesses em comum com setores da burguesia na reconstrução 

democrática do país, como reafirma o então militante e intelectual do PCB, Raimundo 

Santos, em artigo do ano de 1985 (1994, p.48): 

[...] os novos agentes – entre os quais o proletariado do ABC, uma 

intelectualidade de novo tipo, camadas médias, outros setores urbanos 

e a burguesia industrial da FIESP, que incorporam os valores da 

democracia liberal à sua luta de oposição ao regime- seriam os 

componentes estratégicos de uma nova ordem liberal no Brasil a 

serem levados na devida conta pelos comunistas em sua estratégia 

democrática radical para o país. 

 

Tais formulações ficam claras nas deliberações do VII Congresso: 
 

Transformando radicalmente o Estado, modificando o caráter e as 

funções das instituições estatais e conjugando-as com a rede de 

organizações de base, respeitadas em sua autonomia, a democracia de 

massas – organizada de baixo pra cima – garantirá as alterações 

revolucionárias e a ultrapassagem do capitalismo (UMA 

ALTERNATIVA... ,1984, p.158). 

 

Tal resolução estratégica, tendo como objetivo a democratização progressiva do 

Estado Burguês, define os aliados a serem agregados e justificaria futuras políticas do 

PCB, como no ano de 1986, quando viria a apoiar um dos maiores industriais do país 

como candidato a governador em São Paulo, Antônio Ermírio de Moraes. O PCB 

também iria participar da campanha das Diretas Já em 1984, porém, com a derrota da 

emenda das diretas, apoiaria Tancredo Neves no colégio eleitoral e, posteriormente, 
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apoiaria e faria parte da Aliança Democrática30, a qual sustentaria o Governo Sarney, 

com direito a cargos no governo – Sérgio Arouca, militante e futuro candidato a vice-

presidente da república pelo PCB, em 1989, ocupou a presidência da Fiocruz, e Ivan 

Ribeiro seria nomeado Diretor de Jornalismo da TVE, televisão educativa vinculada ao 

Governo Federal.  

              Ao final do VII Congresso os dirigentes comemoram o fato de o partido estar 

“com as relações entre os comunistas normalizadas, dispondo de uma direção renovada, 

legítima e publicamente reconhecida, bem como com uma orientação tática e estratégica 

elaborada pelo coletivo nacional” (VOZ DA UNIDADE, n. 197, 14-21.04.1984, p.08).   

         O Voz da Unidade publiciza, na opinião de Salomão Malina, pós-congresso, que 

alguns dos fatores para o crescimento insuficiente do PCB, após o retorno de seus 

dirigentes ao Brasil, foram a saída de Luiz Carlos Prestes – que teria servido a 

“alimentar uma enorme confusão e causar perplexidades ainda não perceptíveis” – e as 

defecções dos renovadores,  chamados de “tendências direitistas” que “introduziram em 

nossas fileiras componentes desagregadores cujas resultantes ainda se fazem sentir”. 

(VOZ DA UNIDADE, n. 197, 14-21.04.1984, p. 08).   

A consequência destes dois vetores, no período assinalado, demandou 

um tipo de disputa ideológica que desgastou a militância. No plano da 

direção exigiu esforços que (pela opção de não se recorrer a medidas 

administrativas, com o privilégio da persuasão e da tolerância) 

acabaram por configurar um certo grau de imobilismo: todas as 

energias se voltaram para o interior do conjunto nacional de 

comunistas, com a consequente redução do nosso nível de intervenção 

na realidade (VOZ DA UNIDADE, n.197, 14-21.04.1984, p. 08). 

Estariam dadas as condições para o PCB ocupar o seu “lugar ao sol” com 

[a] realização do nosso Encontro Nacional com tudo que ele significou 

– a afirmação do princípio da unidade, da direção coletiva, a 

aprovação da Alternativa, a constituição da Comissão Nacional pela 

Legalidade do PCB e, em seguida, da Comissão Nacional pelo registro 

do PCB -, marcaram, a nosso ver, o ingresso da nossa atividade num 

plano mais alto e favorável (VOZ DA UNIDADE, n.197, 14-

21.04.1984, p. 08-09). 

Com a apresentação de suas resoluções congressuais na forma do documento 

“Uma alternativa democrática para a crise brasileira”, o PCB colocava-se à sociedade 

com uma tentativa de atualização de sua estratégia nacional e democrática, 

                                                           
30

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

PMDB e PFL, nas eleições indiretas para a presidência da república em 1985 (MACIEL, 2008). 
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reconhecendo, pela primeira vez, o caráter completo do capitalismo brasileiro. Em 

contradição com esse reconhecimento, o partido sustenta, no mesmo documento, a 

necessidade de aliança com setores da burguesia para avançar rumo à democracia e à 

soberania nacional, ou seja, o partido continua querendo avançar para desenvolver 

aspectos que considera insuficientes do capitalismo no Brasil. Persistia-se no 

pluriclassismo, em priorizar tarefas nacionais tendo como aliados setores da burguesia, 

e acentuava-se o politicismo, a autonomização da política frente à base material da 

sociedade e seus desdobramentos práticos através da atuação e valorização da Frente 

Democrática com os liberais. 

            Logo após o VII Congresso, que não foi amplamente divulgado no jornal, talvez 

pelo receio de que se repetisse a intervenção do regime militar que ocorreu em 1982, o 

Voz da Unidade divulga entrevista com o dirigente Giocondo Dias que dá a dimensão 

das principais resoluções aprovadas no congresso. Destacam-se as formulações que 

pretendem “recuperar a economia nacional” a partir de investimentos e parcerias com o 

empresariado local. Em box, que destaca as principais propostas para a área econômica, 

defende: 

– investimentos prioritários voltados para a ampliação do mercado 

interno e incidentes sobre o potencial da força de trabalho; - supressão 

de quaisquer estímulos estatais às transnacionais; o apoio estatal deve 

convergir para as empresas nacionais; – exploração das fontes 

energéticas e riquezas minerais pela associação do Estado com grupos 

nacionais (VOZ DA UNIDADE, n. 189, 11-17.02.1984, p.16). 

           É publicado, através de um Suplemento Especial, no Voz da Unidade, quase um 

ano após a realização do VII Congresso, em dezembro de 1984, um  material aos 

militantes com intuito de  “apoiar o estudo” do texto “Uma alternativa democrática para 

a Crise Brasileira”, que era, de fato, as resoluções congressuais do partido. Tal fascículo 

é apresentado como “um aporte simultaneamente didático e polêmico para facilitar a 

apropriação e a implementação do conjunto de ideias enfeixadas na Alternativa”. Nesse 

documento, as questões de tática e estratégia são detalhadas e há ainda a leitura histórica 

do PCB sobre o desenvolvimento e caráter do capitalismo no Brasil. O partido assume 

que o capitalismo no Brasil entrou em sua fase monopolista, que a concepção de bloco 

de forças e de revolução do VI Congresso, de 1967, está superado, mas considera que as 

análises dos congressos anteriores eram coerentes com a realidade do período: 

A concepção da revolução brasileira articulada em duas etapas e o 

bloco de forças sociais previsto para a primeira delas corresponderam, 

portanto, ao estágio econômico-social da época em que foram 
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formulados – há meio século atrás – e satisfizeram por muito tempo 

ainda a necessidade de uma base científica para a estratégia do PCB 

(VOZ DA UNIDADE, n.229, 30.11-06.12.1984 – Suplemento 

especial sem numeração de páginas).  

           Tal análise desconsidera que alguns trabalhos contemporâneos às formulações 

pecebistas já destacavam que o latifúndio e o imperialismo não eram empecilhos ao 

aprofundamento do capitalismo no país
31

, e também o fato de o partido já ter vivenciado 

experiências que demonstraram que a chamada “burguesia nacional” em momentos de 

crise tendia a aglutinar-se junto aos setores do capital, vide as revoltas de 1935 e 

perseguição à ANL – Aliança Nacional Libertadora, a cassação do partido e seus 

parlamentares, em 1947, e as reações de apoio da burguesia ao regime militar no 

período entre 1964 e 1967, que antecederam o VI Congresso, de 1967.  

              Segundo o partido, suas resoluções pretendem analisar a nova realidade 

econômica que adentrou o país e suas consequências sobre a vida política brasileira. O 

texto afirma que a modernização capitalista no país “afirmou plenamente a burguesia e 

a classe operária como as duas classes fundamentais da sociedade brasileira 

contemporânea. A contradição principal entre o capital e trabalho destacou-se ainda 

mais no primeiro plano da vida nacional” (VOZ DA UNIDADE, n.229, 30.11-

06.12.1984 – Suplemento especial sem numeração de páginas).  

             Partindo dessa análise, poderíamos pressupor que o PCB em suas resoluções 

estaria vislumbrando, então, que não haveria mais tarefa a ser realizada com a classe 

que antagoniza os trabalhadores no Brasil, a burguesia. Mas o que chama a atenção é a 

contradição teórica que acompanha a constatação anterior:  

[...] as principais relações de produção do capitalismo brasileiro são 

hoje encarnadas pela oligarquia financeira brasileira, ao lado dos 

representantes diretos dos grupos financeiros internacionais (...) 

Ambos erguem-se como a superestrutura dominante na economia 

nacional, oprimindo a sociedade brasileira e não apenas o 

proletariado. (...) É o conjunto dessas forças que domina o Estado 

Brasileiro pós-64, do qual, com o golpe militar de 1964, expulsou-se 

de seus centros decisórios, a burguesia nacional (VOZ DA 

UNIDADE, n.229, 30.11-06.12.1984 – Suplemento especial sem 

numeração de páginas). 

  Para o partido, ocorre uma mudança de composição social no bloco de forças 

revolucionárias que seria agora formado pelo “proletariado e seus aliados fundamentais 

                                                           
31

 Exemplar são as obras e contribuições de Caio Prado Júnior com “A Revolução Brasileira” (1966), 

Mário Pedrosa com “ A Opção Brasileira”(1966) e Muniz Bandeira com “ O caminho da revolução 

brasileira” (1963).  
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– os camponeses e as camadas médias urbanas – e, que historicamente vem contando 

com uma certa participação de setores da burguesia brasileira em lutas de caráter 

democrático e nacional” (UMA ALTERNATIVA... ,1984, p.162). Em oposição ao 

papel reservado à burguesia na composição do bloco de forças revolucionárias, o 

partido afirma que, das contradições de classes existentes na sociedade brasileira, 

aquelas que têm lugar entre operários e patrões passaram a ser as mais importantes no 

processo político. O documento pecebista, em sua análise operada por Teodoro de 

Melo, aponta que  

[...] o socialismo já se tornou uma necessidade para assegurar a livre 

expansão das forças produtivas, obstaculizadas agora não só pelo 

imperialismo e as sobrevivências pré-capitalistas no campo, mas 

também pelo surgimento dos monopólios capitalistas brasileiros e a 

formação financeiro e uma oligarquia financeira autóctone (VOZ DA 

UNIDADE, n.229, 30.11-06.12.1984 – Suplemento especial sem 

numeração de páginas).  

         Mesmo reconhecendo a contradição principal como sendo a que colide capital e 

trabalho, o partido recorre à questão democrática e nacional para justificar as tarefas em 

comum com a burguesia.  Uma etapa intermediária coloca-se e, mais uma vez, o PCB 

reserva à classe trabalhadora uma antessala pluriclassista, uma revolução em etapas (por 

mais que não assuma tal conceituação), afirma que “não haverá uma separação absoluta 

entre este momento democrático e nacional do processo político, e o momento seguinte, 

socialista” (VOZ DA UNIDADE, n.229, 30.11-06.12.1984 – Suplemento especial sem 

numeração de páginas). 

 Ao fim não deixa de perceber entraves a serem dirimidos, que antecedem a luta central 

entre os trabalhadores e a burguesia. As resoluções pecebistas tentam mostrar-se 

sintonizadas com a percepção de um capitalismo monopolista completo frente ao qual 

seria difícil justificar as mesmas resoluções da década de 1960. Porém, para garantir a 

permanência de sua política de Frente Ampla, incorpora elementos teóricos que eram 

apresentados pelos renovadores, como a necessidade de avançar no espectro 

superestrutural incompleto do capitalismo brasileiro, daí a aposta na “democracia de 

massas” para se alcançar o socialismo. Ao mesmo tempo, as resoluções do partido 

fundem tal proposta com uma perspectiva “nacional” que utiliza referências como 

“progresso” e “desenvolvimento” para garantir a unidade com setores da burguesia 

industrial nacional. Tais resoluções servem para que o partido não se veja preso às 

chamadas teses “terceiro-mundistas” e, ao mesmo tempo, para que garanta sua 
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permanência no campo do pluriclassismo reformador. A estratégia pecebista parece 

sofrer grande influência de sua tática e estar fortemente integrada ao projeto de 

transformismo e revolução passiva à qual o poder burguês tenta submeter seus 

adversários nesse momento.  

               A consolidação do estágio monopolista da economia capitalista no Brasil 

reformaria o caráter da luta democrática. Na interpretação do PCB, a classe operária 

teria que primeiro remover obstáculos históricos à sua constituição como sujeito para 

então depois enfrentar sua contradição principal entre capital e trabalho. As forças 

reacionárias, externas e internas, a serem combatidas pelos democratas, estariam 

sintetizadas na aliança do imperialismo, em especial o norte-americano, com os 

monopólios brasileiros e os latifúndios, todos organicamente articulados com o Estado 

naquele momento. Residiriam aí as prioritárias tarefas democráticas e nacionais que 

deveriam  

ser resolvidas no caminho de aproximação da revolução socialista e, 

em consequência, o papel central que cabe à luta democrática e à luta 

nacional neste processo, bem como do caráter do bloco de forças 

sociais capaz de realizá-las: antimperialista, antimonopolista e 

antilatifundiário, ou seja, democrático e nacional (VOZ DA 

UNIDADE, n.229, 30.11-06.12.1984 – Suplemento especial sem 

numeração de páginas).  

            O equívoco aqui reside em entender que os liberais que viessem a compor o 

bloco democrático, junto com os comunistas, tivessem interesse em constituir um 

governo que tomasse medidas antimonopolistas, antimperialistas e antilatifundiárias, 

que fosse abrir, então, caminho para uma democracia de massas que pavimentasse a 

revolução socialista.  

            Essa transição para as tarefas socialistas estaria prevista com a consolidação de 

uma democracia de massas, onde o proletariado iria buscar a hegemonia dentro do bloco 

revolucionário, de onde se apreende que o partido não reivindica, em um primeiro 

momento, uma hegemonia dos trabalhadores na composição da frente democrática ou  

do bloco das forças revolucionárias. Aqui se estabelece, claramente, a estratégia que 

justifica o PCB atuar politicamente como “cauda” da oposição liberal ao regime militar.  

               A proposta pecebista de uma democracia de massas prevê a manutenção das 

“instituições clássicas herdadas da democracia representativa” e sua democratização, 

aliadas a um novo papel constitucional para “organizações de massa e instituições 

diversas da sociedade civil, como sindicatos, associações comunitárias, entidades 
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profissionais, movimentos democráticos e patrióticos [...] para que possam intervir no 

controle do Estado e na gestão social” (VOZ DA UNIDADE, n. 229, 30.11-06.12.1984 

– Suplemento especial sem numeração de páginas). Tal análise desconsidera que o 

capitalismo no Brasil sempre necessitou de uma democracia mutilada para manter os 

patamares de superexploração sobre os trabalhadores. Portanto, aos setores mais 

variados do capital no Brasil, associado e dependente do capital internacional, não iriam 

concorrer para um Estado democratizante, onde as massas pudessem intervir contra os 

níveis de extração de mais valia a que estavam submetidos.  

               O documento aborda o intento de realizar “transformações radicais no estado 

burguês elitista, modificando o caráter e as funções de suas instituições”, mas não 

explica como se operariam tais mudanças no campo da superestrutura sem uma 

mudança equivalente na infraestrutura, sem uma colisão com o capital e com a 

burguesia.  

             Após uma análise do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, das estratégias 

anteriores e atuais do partido para chegar ao socialismo, as teses congressuais pecebistas 

irão abordar especificamente o aspecto da luta tática. No tópico “As bases objetivas e os 

elementos constitutivos principais de nossa tática de luta contra a ditadura”, reafirma-se 

a atualidade e continuidade da política de frente ampla com todos os setores 

prejudicados pela Ditadura, que advinha do VI Congresso, em 1967.  

                O PCB elenca, em um programa para apresentar à Frente Democrática, 

problemas que os liberais não querem resolver, e não assumem como seus, como, por 

exemplo, questões relativas “– ao movimento patriótico de defesa do trabalho e do 

patrimônio nacionais, do empresariado nacional ameaçado pelas transnacionais e pela 

política de rapina do imperialismo”. O politicismo aqui é flagrante ao afirmar-se que se 

deve ter como tarefas conjuntas com os liberais “objetivos políticos maiores inverter a 

marca dominante em todo o processo de nossa formação histórica, que consiste na 

exclusão da massa da população das decisões políticas nacionais”, visto que os mesmos 

sempre estiveram envoltos nesse processo de exclusão. Separa-se novamente o 

econômico do político, pois a eliminação das massas dos processos decisórios sempre 

foi questão indispensável para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil 

(FERNANDES, 2006, p. 341), logo, os setores capitalistas não iriam reverter uma 

medida necessária para sua sobrevivência. A política não se descola da base material da 

sociedade e a plataforma apresentada pelo PCB seria inexequível, não por questão de 
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vontade política de uma Frente de Democratas no Governo, mas por interesses 

objetivos, imediatos e históricos de classe.  

           Ao afirmar a necessidade de aglutinação de uma frente democrática para 

“reverter o modelo econômico que hipotecou o desenvolvimento nacional aos interesses 

monopolistas” o partido tenta encontrar contradições fortes o bastante que movam um 

setor da burguesia contra o os monopólios, em suma, a velha fórmula consagrada, sob 

novas roupagens. Era patente, porém, que no Brasil não havia setores da burguesia com 

diferenças fortes o bastante ou intenções que levassem a romper com a associação ao 

capitalismo monopolista, seja nacional ou internacional. Pelo programa apresentado 

pelo PCB, de completude de um capitalismo associado e dependente, no que diz 

respeito ao aprofundamento da democracia, os únicos com interesse e condições de 

implementá-lo seriam os trabalhadores. Logo, não se justificava uma frente ampla 

hegemonizada pelos liberais naquele momento, em detrimento da construção e 

fortalecimento de uma frente hegemonizada pelas forças de esquerda. O PCB elenca 

falsos aliados, atores desinteressados em avançar nesse programa. 

 

3.4. Diretas Já e Indiretas com Tancredo-Sarney 

 

Em janeiro de 1983, o deputado federal Dante de Oliveira apresentou ao 

Congresso Nacional uma emenda reestabelecendo as eleições diretas para presidente.  A 

partir de então, iniciou-se uma campanha em defesa de eleições livres e diretas em todos 

os níveis, tendo em vista o fim do mandato do presidente Figueiredo. O contexto de tal 

mobilização é o de avanço das lutas populares, das ebulições sociais, com as 

organizações dos trabalhadores crescendo ao mesmo tempo em que a crise econômica 

aprofundava-se e gerava desgastes cada vez maiores ao regime militar. A campanha por 

nome de Diretas Já obteve amplo apoio e engajamento entre organizações da sociedade 

civil (OAB, igreja, sindicatos, associações) e, em especial, dos partidos políticos e 

governos ligados ao PMDB – Partido da Mobilização Democrática Brasileira. Mesmo 

com ampla mobilização, a emenda acabaria sendo derrotada em 25 de abril de 1984, e 

as eleições para presidente acabariam ocorrendo de forma indireta através de um 

Colégio Eleitoral, formado por senadores, deputados eleitos sob a vigência do regime de 

exceção e por delegados indicados pelos Estados.  
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A postura do PCB em relação a esses dois acontecimentos permite-nos um olhar  

privilegiado acerca de seu êxito e crescimento no campo da interlocução institucional e 

de seu progressivo desgaste e perda de inserção junto aos movimentos de massa. O 

partido que estava a se conformar para a tão esperada legalidade vai tomando cada vez 

mais seus contornos nítidos.  

 O Voz da Unidade irá abordar com destaque a questão das Diretas Já  a partir de 

novembro de 1983, com a seguinte chamada de Capa: “Eleições Diretas – instrumento 

para a democracia” e em letras um pouco menores logo abaixo:  

A luta pelas diretas não pode ficar restrita às cúpulas políticas. Ela 

deve ser deflagrada como um amplo movimento nacional, envolvendo 

todas as forças democráticas, nos parlamentos, nos executivos, nos 

partidos, nas agências da sociedade civil, nos locais de trabalho e nas 

ruas (VOZ DA UNIDADE, n.180, 24-30.11.1983, p. 01).  

 A ausência de notícias sobre a campanha das “Diretas” no Voz da Unidade, 

durante o ano de 1983, pode dever-se ao fato de que a campanha só toma corpo a partir 

de  novembro de 1983 e de que o PMDB só irá engajar-se com maior força a partir de  

janeiro de 1984. Para o pesquisador Fabricio Pereira Silva, “[q]ualquer que tenha sido o 

motivo, o fato é que o partido tardou sobremaneira a prestar apoio e participar 

efetivamente do movimento, engajando-se apenas quando percebeu sua 

irreversibilidade” (SILVA, 2005, p. 94).  

Para interpretar o nível de engajamento do PCB no primeiro ano da campanha 

pelas “Diretas”, há também de se considerar que alguns fatores podem ter influído em 

seu imobilismo político quanto a essa questão. Durante o ano de 1983, o PCB foi 

tomado pelas lutas e diferenças internas e externas sobre qual posição tomar em relação 

ao movimento sindical, tendo que demandar energias em um primeiro momento para o 

CONCLAT – São Bernardo, que fundou a CUT, ao qual acabou decidindo de última 

hora não participar, e depois sendo o principal partido político a empenhar forças para a 

realização do CONCLAT – Praia Grande, que formou a CONCLAT – Coordenação 

Sindical. Além disso, houve no primeiro semestre a batalha final que culminou na 

defecção dos renovadores paulistas e cariocas. Ainda, durante todo o ano, houve a 

campanha pela Legalidade e seus imensos esforços no campo institucional e também a 

preparação do VII Congresso (dezembro-1983/janeiro-1984). 

Para o PCB, a proposta de “Diretas”, que já era defendida desde suas resoluções 

do V Congresso em 1967, sempre esteve articulada com o programa da frente 

democrática, seria “necessário combinar mobilização popular, unitária e combativa, 
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com a necessária negociação politica que desobstrua os caminhos da transição 

democrática [...]” (VOZ DA UNIDADE, n. 181, 01-07.12.1983, p. 03). No final do ano 

de 1983, chamada de capa do Voz da Unidade de n. 181 dá a dimensão que o partido 

atribuía às articulações e mobilizações institucionais. Percebemos indícios de que a 

participação do PMDB em sua faceta mais institucional, com parlamentares e 

governadores, poderia estar influindo no maior empenho e crença do PCB na campanha 

das “Diretas”, conforme demonstra trecho dessa notícia no jornal: 

Nação quer Diretas para sair da Crise. O documento dos 

governadores, o comício do Pacaembu em São Paulo, o Congresso 

nacional de Vereadores, as pesquisas de opinião, tudo aponta para as 

eleições diretas para Presidente da República, movimento irresistível 

que une o povo para mudanças na vida nacional (VOZ DA 

UNIDADE, n. 181, 01-07.12.1983, p.01). 

Em 1984, o órgão de comunicação central do PCB passa a dar ampla divulgação 

à luta que já era considerável em todo país, mas enfatiza que ela não poderia prever 

“tão-somente o aspecto formal do exercício do voto para a mais alta magistratura da 

república” (VOZ DA UNIDADE, n.184,05-11.01.1984, p.03). As eleições diretas 

deveriam estar articuladas à reivindicação de uma assembleia constituinte e pela 

efetivação de um estado de direito democrático:  

Cabe mostrar, concretamente, que a luta pelas diretas não é algo 

isolado, mas um elemento em prol da reorganização democrática da 

nossa sociedade. Cabe mostrar a necessidade, através delas, de amplas 

liberdades cívicas (reunião, expressão, livre associação política), à 

urgência de convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, 

soberana e livre (VOZ DA UNIDADE, n.184,05-11.01.1984, p. 03). 

Nesse momento, o partido, em desacordo com o que viria a defender alguns 

meses depois, afirmaria que “a solução sucessória pela via do Colégio Eleitoral, 

lesionando os já mais que patentes anseios nacionais à democracia, não abre caminhos 

para o equacionamento dos gravíssimos problemas da sociedade brasileira” (VOZ DA 

UNIDADE, n.184,05-11.01.1984, p. 03). 

As mobilizações e o discurso do PCB, com o avanço dos grandes comícios pelas 

“Diretas já”, procuram, em um primeiro momento, enfatizar mais a crescente do 

movimento de massas, mas sempre deixando claro que “é precisamente a mobilização 

popular que cria os espaços e as condições para uma saída negociada que acelere a 

transição para a democracia” (VOZ DA UNIDADE, n.189, 11-17.02.1984, p. 03). Em 

nenhum momento o partido deixa de ponderar a importância e a prioridade da 

“negociação política”, de se mobilizar dentro do espectro institucional para criar fissuras 
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no partido do governo militar, o PDS. Após o ato com 300.000 pessoas, em janeiro de 

1984, na Praça da Sé, em São Paulo, o Voz da Unidade diz, em texto por nome “O 

povo, um novo protagonista”: 

Trata-se agora, portanto, de fazer da Sé um ponto de arranque: 

empolgar todo o país com a campanha e atrair para ela o máximo de 

atores. Jogar ativamente no plano do movimento social e articular no 

plano institucional – em abril, o Congresso Nacional estará defrontado 

com a emenda que restabelece as Diretas. Dado o caráter cívico 

tomado pela campanha, o trabalho junto a áreas descolantes do PDS – 

cujas bases, aliás, inclinam-se claramente pelas Diretas – ganha uma 

importância maior (VOZ DA UNIDADE. n.187, 28.01-03.01.1984, p. 

03). 

Na mesma edição do jornal onde logo na capa chama as eleições presidenciais 

via Colégio Eleitoral de “Farsa Eleitoral”, o PCB coloca-se em uma condição de 

pretenso equilíbrio entre duas posições que considerava extremadas: critica, na 

campanha das Diretas Já, a excessiva radicalização de massas por alguns setores, mas 

também critica o receio das mobilizações populares externados por outros grupos.  

Entendem os comunistas que a campanha em curso não pode ser 

corretamente compreendida – e, portanto, bem conduzida – se a frente 

democrática se perder entre esses dois pólos. É avaliar mal o quadro 

brasileiro supor que a ação popular, organizada e ordeira, como deve 

ser, dispense a articulação institucional. É capitular ante o regime 

temer que a dinamização da campanha pelas diretas determine 

“radicalizações” (VOZ DA UNIDADE, n.188, 04-10.02.1984, p. 03). 

 A campanha das “Diretas” colocava lado a lado diferentes perspectivas de 

projetos de redemocratização. Exemplo dos diferentes interesses que estavam envoltos 

nessa conjuntura, foram as divergências noticiadas no Voz da Unidade sobre o ato das 

“Diretas” em São Paulo. Em box de notícias com o título “ Diretas – SP 

Incompreensões” aborda como foram repercutidos artigos da imprensa empresarial que 

“advertem sobre a inconveniência de presença de bandeiras do PCB e do PC do B no 

ato”. A grande imprensa aproveitou para pressionar os setores liberais que compunham 

a campanha, com o espectro do anticomunismo, com a possibilidade de perda de 

controle político do processo, da perda da capacidade de levar o movimento apenas aos 

limites do aceitável politicamente pelas classes dominantes. “No jornal Estado de São 

Paulo – vão direto ao assunto, lembram às classes dominantes que a mobilização de 

massas nas ruas, com a presença das correntes populares e de esquerda, pode escapar ao 

controle” (VOZ DA UNIDADE, n.188, 04-10.02.1984, p. 05).  
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Outro aspecto repercutido nessa mesma matéria é a repressão que o Governo de 

São Paulo tomou frente às ações de agitação e propaganda dos partidos comunistas no 

ato. Isso demonstra bem o caráter e intenções dos Governos de Oposição, muitos dos 

quais, como o de São Paulo, o próprio PCB fazia parte, mesmo que em posição 

subalterna:  

[...] iniciativa tomada pela secretaria da Comunicação do governo 

estadual, ao tentar retirar do comício da Sé, antes do seu início, as 

bandeiras e faixas que se referiam à luta pela legalização dos vários 

partidos hoje proscritos. A “justificativa”, que invocava o caráter 

suprapartidário da manifestação, não resiste ao mais frágil argumento 

(VOZ DA UNIDADE, n.188, 04-10.02.1984, p. 05).  

A questão da priorização da “negociação” colocava o PCB em uma situação de 

permanente questionamento em suas bases de atuação no movimento social, pois outras 

organizações de esquerda, marcadamente o PT, acusavam o PCB de antecipar a 

negociação ainda durante o processo de luta. Talvez por isso o Voz da Unidade traga um 

texto com o título “Negociação, Conciliação e Oportunismo”, onde o partido defende-se 

de tais acusações:  

[...] a proposta de buscar uma solução negociada, a nível do 

Congresso Nacional, que viabilize as eleições diretas e acelere a 

transição, a reforça, pois facilita a unidade do campo democrático e 

leva ao aprofundamento das divisões no campo do regime. Não foi 

diferente nos outros momentos decisivos da luta travada nestes 

últimos 20 anos (VOZ DA UNIDADE, n.189, 11-17.02.1984. p. 05). 

Realmente, conforme ia-se aproximando da data de votação da emenda das 

Diretas Já, ficava mais claro, nas páginas do Voz da Unidade, a possibilidade de 

construção, via negociação, de uma alternativa que não se restringisse às eleições 

diretas. Apostando que a mobilização popular estaria criando  

no próprio PDS, espaços maiores para o “pró-diretas”. Não se exclui, 

antes mesmo do dia 25 de abril, o surgimento de uma alternativa à 

Dante de Oliveira oriunda deste segmento. E não há que temê-la: há 

que instrumentalizá-la, se desobstruir o caminho para a reorientação 

da política econômica (VOZ DA UNIDADE, n. 193, 17-23.03.1984, 

p. 03).  

As lutas de massa e as articulações institucionais são colocadas como um 

processo único, ao menos no discurso: “A luta – como cada vez mais o compreendem as 

forças e as lideranças democráticas – funde as mobilizações de massa e as articulações 

políticas. Isolar um desses componentes, separá-los é facilitar ou a tentação aventureira 

ou a conciliação elitista” (VOZ DA UNIDADE, n.196, 07-13.04.1984 p. 03). 
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Porém, a priorização às movimentações pela via da negociação institucional e 

por uma ação “ordeira” das mobilizações populares acaba prevalecendo. Frente ao que 

considerava a “necessidade” de negociar com o governo para garantir o avanço à 

transição democrática, o PCB já assume alternativas para além da emenda das Diretas 

Já, antes mesmo de sua votação: 

A prioridade há que ser posta na aprovação da Dante de Oliveira; no 

entanto a frente democrática deve estar preparada para todas as 

alternativas possíveis. Não pode eximir-se de utilizar e 

instrumentalizar, na direção da mudança, todas e quaisquer cessões a 

que o regime for obrigado. Fazer política é trabalhar com os fatos, 

direcionando as tendências nele atuantes para um objetivo que os 

transcende. Fora disto, o que se tem é retórica, demagogia ou 

doutrinarismo (VOZ DA UNIDADE, n.196, 07-13.04.1984 p. 03). 

Mais ainda, considera que a classe trabalhadora não poderia avançar na luta 

pelas “Diretas” para atitudes que levassem ao confronto. Caberiam aos trabalhadores 

“flexibilizar sua ação política” em nome dos objetivos gerais (diretas, constituinte, 

democracia): 

[...] a frente democrática não pode se deixar levar a iniciativas que 

favoreçam novas coesões no campo do regime. A proposta de uma 

greve geral para o dia 25, é preciso dizê-lo, não soma para o nosso 

campo: além de não ser compatível com o nível efetivo de 

organização e mobilização dos trabalhadores, afasta dos democratas 

segmentos que, neutralizados ou recolhidos, adicionam força ás 

manobras do regime (VOZ DA UNIDADE, n.196, 07-13.04.1984 p. 

03). 

Caberiam aos movimentos fazer do dia 25 de abril, dia da votação da emenda 

das “Diretas”, pelo contrário, 

uma jornada de vigilância cívica: manifestações, atos, paralisações 

determinadas e parciais, acompanhamento público do que se passar no 

Congresso Nacional, etc. Não pode ser o terreno para que as melhores 

intenções de combate se transformem em causa de isolamento e 

fracasso (VOZ DA UNIDADE, n.196, 07-13.04.1984 p. 03).  

Após a derrota da emenda das “Diretas”, o partido aponta que o momento seria 

de articular de maneira mais intensa os processos de luta com os processos de 

negociação.   Lamentando a derrota da emenda, mas comemorando o fato de que muitos 

parlamentares do partido do governo, o PDS, votaram pelas “Diretas”, o PCB afirma, 

em declaração do dirigente Salomão Malina: “[...] seria um erro estimular posturas de 

descrédito em relação ao Poder Legislativo, já que por ele, certamente, terá de passar a 

solução para a mudança que o povo quer” (VOZ DA UNIDADE, n. 198, 28.04-

04.05.1984, p. 05). 
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Claramente, o partido sustenta que o grau de mobilização atingido com a 

campanha pela redemocratização seria ainda insuficiente para derrotar o regime militar. 

Frente a esse quadro, Alberto Goldman, militante do PCB e deputado federal pela sigla 

do PMDB em São Paulo, afirma: 

É necessário que digamos claramente a verdade ao povo: é 

praticamente inviável que qualquer emenda propondo as diretas já seja 

aprovada na Câmara e no Senado, se não resultar de um acordo 

político que envolva a oposição (principalmente seu maior partido, o 

PMDB) e o governo (VOZ DA UNIDADE, n.199, 05-11.05.1984, p. 

05).  

Em nota do Coletivo Nacional de Dirigentes Comunistas, intitulada “A hora de 

programa e candidato único para as mudanças”, o PCB apresenta sua posição oficial 

sobre os desdobramentos e ações a serem empreendidas após a derrota da emenda das 

Diretas Já. Vê como positiva a composição de uma “ampla e heterogênea frente contra o 

bloco continuísta” e que esta frente deve apresentar um programa mínimo em torno de 

um candidato único dos democratas. Toda pressão deveria estar agora voltada para 

garantir, de um lado, o entendimento com o governo e com o congresso no sentido de se 

manter as eleições indiretas no Colégio Eleitoral e, por outro, viabilizar uma candidatura 

da frente democrática (VOZ DA UNIDADE, n. 203, 02-08.06.1984, p. 04-05). 

As posições sustentadas pelo PCB, nesse documento, apoiam-se em uma análise 

de que há uma “nova situação política no país”. Os fatores que caracterizariam esse 

novo momento seriam: a ascensão das lutas de massa, os espaços institucionais 

conquistados pela oposição nas eleições de 1982, as posições de parlamentares e 

governadores do PDS que criticam aspectos do regime e o agravamento das relações do 

Brasil com o imperialismo (essa última posição justificada por um pronunciamento do 

governo brasileiro criticando os juros altos e as medidas protecionistas dos EUA) (VOZ 

DA UNIDADE, n.203 , 02-08.06.1984, p. 04-05). 

Percebemos que, do conjunto de fatores destacados pelo PCB para justificar uma 

nova situação política, a maioria diz respeito às movimentações institucionais, aos 

avanços da oposição liberal-burguesa e, ainda, a esperanças infundadas, no que diz 

respeito a uma suposta política independente do governo militar 
32

.   

                                                           
32

 Como exemplo da nada antimperialista política externa brasileira, nessa mesma edição o Voz da 

Unidade denuncia a venda de aviões militares brasileiros ao governo de Honduras, com mediação do 

governo dos Estados Unidos, para auxiliar no combate à guerrilha socialista dos sandinistas na Nicarágua. 

(VOZ DA UNIDADE, n.203, 02-08.06.1984, p. 07). 
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O que o partido não percebia é que setores da burguesia já sentiam a necessidade 

de ultrapassagem do militarismo, mas não a ultrapassagem da autocracia burguesa. 

Toda a movimentação dos liberais era no sentido de uma reforma que garantisse 

melhores condições de acumulação de capital do que a etapa anterior, que em outro 

momento havia sido necessária à classe dominante. Analisando a fundo esse processo 

de abertura dizia Florestan Fernandes (1982, p. 12): 

As multinacionais, das nações capitalistas hegemônicas e da sua 

superpotência [...] já não carecem, nos dias que correm, da 

militarização global da condução do Estado para conseguir fins 

determinados (como foi o caso em 1964 e, principalmente em 1968-

69). Julgam caro, ineficiente e perigoso todo o aparato da república 

institucional e gostariam de deter a crescente autonomia dos militares 

no bloco no poder e no manejo da ditadura. 

O que o PCB considerava como possibilidade de um rearranjo entre as elites 

colocava-se somente no campo da composição institucional e suas representações, não 

havia uma análise de totalidade entre os interesses produtivos do bloco dominante e 

suas relações políticas. O partido trazia como tarefa das organizações democráticas 

atuarem no seguinte sentido para evitar um acordo entre as elites:  

No plano dos partidos políticos, unificar e polarizar em torno de uma 

candidatura comprometida com um programa mínimo. No plano do 

Congresso Nacional, fazer da Emenda Figueiredo
33

 um instrumento de 

negociação, inserindo no que ela tem de válido a carga das aspirações 

nacionais. No plano do movimento social, mobilizar, unir e organizar 

os segmentos da população em defesa dos direitos cívicos e das 

reivindicações econômico-sociais majoritárias (VOZ DA UNIDADE, 

n. 207, 30.06-06.07.1984 , p. 03). 

A questão que se colocava era que, das três frentes de atuação propostas pelo 

partido, as classes populares e seus movimentos só tinham força para intervir na última 

destas. No espectro dos partidos e do Congresso Nacional, as articulações davam-se 

“por cima” e, consequentemente, obstruíam as possibilidades de efetivação de uma 

democracia efetiva, reforçando esse chamado rearranjo entre as elites. O PCB colocava-

se como artífice e organizador de um pacto “pelo alto” ao apontar para uma solução que 

alijava os trabalhadores e suas organizações. 

Sem titubear, o PCB passava da defesa das eleições diretas para a reivindicação 

de uma candidatura única da oposição para disputar eleições indiretas no Colégio 

Eleitoral, espaço recentemente taxado pelo partido de “local da farsa eleitoral”. A 

                                                           
33

 Emenda apresentada pelo presidente, que propunha eleições diretas para seu cargo a partir de 1988, 

mas que sequer chegou a ser votada, pois o mesmo a retirou no final do mês de junho de 1984.  
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candidatura defendida, em conjunto com a oposição liberal, era a de Tancredo Neves, 

governador de Minas Gerais. Essa candidatura deveria conjugar ampla mobilização 

popular com uma “grande flexibilidade política”. O exercício de flexibilidade do 

discurso para justificar as eleições indiretas era homérico, como podemos observar 

nesse editorial do Voz da Unidade, ao defender a candidatura de Tancredo como : “Uma 

candidatura que se afirme como para um pleito direto, mesmo que constrangida a vingar 

por outros condutos institucionais” (VOZ DA UNIDADE n. 207, 30.06-06.07.1984 , p. 

03). 

  O PCB reivindica para si o acerto da política que vem fracionando o regime 

militar, sem perceber o processo de auto-reforma da autocracia burguesa que estava em 

curso. O partido adere a uma transição segura para os interesses da burguesia. Nenhum 

interesse do capital é colocado em xeque.  

 A candidatura Tancredo e seu programa, e o governo que dali sairia eleito, 

atenderia parte das reivindicações do PCB, a legalidade do partido e o direito à greve e 

organização sindical estão entre as principais, porém, sem apontar para qualquer ruptura 

com o capital ou aprofundamento de uma democracia de fato.  O partido sente-se e age 

como idealizador e articulador da frente democrática e parece ter respaldo para isso. Tal 

postura é exemplar do que considera o sucesso de sua posição no campo da articulação 

e presença político-institucional. A adesão à transição segura é cada vez maior, ele é 

protagonista, é o transformismo mais intenso, em ato, os grupos dominantes atendem 

parte das reivindicações da oposição e atrai-nos para a gestão do processo de auto-

reforma, mesmo que em condição subalterna. 

Podemos perceber, em texto do Voz da Unidade, essa posição de articulador do 

processo, chamando à organizar a  

unidade em torno do que é hoje fundamental: a superação do regime e 

a transição à democracia. Esta concordância básica é mais que 

suficiente para sobrepor-se , momentaneamente, às naturais diferenças 

que permeiam uma frente tão ampla quanto a que está em vias de se 

formar (VOZ DA UNIDADE, n. 208, 07-12.07.1984, p. 05). 

Os passos que o PCB orienta para alcançar a derrota do regime militar no 

colégio eleitoral seriam: 1 – Que o PMDB se unificasse em torno de um único 

candidato; 2 – Unidade no Bloco Democrático para atrair os dissidentes da Frente 

Liberal do PDS; 3 – Deflagrar a campanha eleitoral como uma campanha de massas; 4 –

Os partidos e governadores da oposição deveriam marchar para a constituição de 

governos de ampla coalisão democrática nos estados, como forma de facilitar os 
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necessários acordos regionais; 5 – As divergências programáticas no interior da frente 

deveriam ser remetidas para o processo de discussão que se realizaria com a convocação 

da Assembleia Constituinte de 1986 (VOZ DA UNIDADE, n. 208, 07-12.07.1984, p. 

05). Nesse último ponto, deflagra-se a opção do partido por abrir mão completamente 

da disputa pela hegemonia das pautas da classe trabalhadora na Frente Democrática. O 

PCB propõe o congelamento do debate programático por quase dois anos, apoiando a 

proposta de Tancredo de transformar o Congresso eleito em 1986 em Assembleia 

Constituinte, ao invés da proposta mais à esquerda de uma Assembleia Popular 

Constituinte exclusiva. Além disso, releva o fato de que o Governo Tancredo iria 

governar até 1986 sem rever a legislação autoritária da ditadura. Vê-se que o partido 

deixa de discutir e pensar a totalidade e é envolto em uma política imediatista, a meta é 

conquistar uma democracia, mesmo que o processo para essa conquista não indique que 

essa superará o caráter de democracia formal.  

Aprofundando essas perspectivas, o partido, destaca o Voz da Unidade, releva as 

seguintes reivindicações dos dissidentes do PDS para apoiar Tancredo Neves:  

[...] poder influir decisivamente na indicação do candidato a Vice, 

paridade na elaboração do programa e a promessa de apoio para 

formar um novo partido, antes ainda das eleições de 1986. Querem 

também que a campanha eleitoral seja desenvolvida com caráter 

suprapartidário e que não seja dirigida contra os militares e o 

Presidente da República (VOZ DA UNIDADE, n.209, 14-20.07.1984, 

p. 04). 

As demandas apresentadas pela Frente Liberal do PDS, como forma de 

despolitizar a campanha e não tocar em temas caros à classe trabalhadora, não são 

tratadas como cruciais visto que “o decisivo é que o candidato leve às ruas e praças do 

país uma proposta de rompimento com a situação econômica, política e social” (VOZ 

DA UNIDADE, n.209, 14-20.07.1984, p. 04). Há um esforço de dirimir-se qualquer 

diferença com o intuito de barrar o “continuísmo”, mesmo que os atores e grupos 

sociais que protagonizem o processo tenham compromissos que concretamente não lhes 

permitam reverter o modelo econômico que provocou todas essas mazelas, políticas, 

econômicas e sociais.  

Com a declaração de apoio de Aureliano Chaves, vice-presidente da República, 

à candidatura de Tancredo, estava desenhado o caminho de uma composição pelo alto, 

alijando uma possível influência das classes subalternas no processo. Sobre alguma 

incompatibilidade entre a aliança do PCB com esses setores oriundos do regime militar, 
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o Voz da Unidade reafirmava: “[...] a unidade entre socialistas, comunistas, liberais e, 

mesmo, conservadores que se colocam contra o regime foi construída e consolidada em 

vinte longos anos de luta contra o poder ditatorial [...]” (VOZ DA UNIDADE, n.210, 

21-27.07.1984, p. 05). A postura do partido, no período pós-anistia, é considerada como 

fruto da acertada política de frente ampla que viria desgastando o regime desde o golpe 

militar.  

O PCB, confirmada a aliança da Frente Liberal do PDS com o PMDB, defende 

que somente ganhar o apoio dos mudancistas do PDS ao projeto da frente democrática 

ainda seria pouco, e que seria necessário ampliar mais ainda a Frente. Assumindo um 

papel cada vez mais destacado de contenção dos conflitos e diferenças de classe que 

pudessem emergir, mesmo no ambiente resguardado das eleições indiretas via colégio 

eleitoral, faz questão de explicar-se frente aos receios explicitados por Aureliano 

Chaves, do PDS. Aureliano teria dito que, para garantir o apoio a Tancredo, seria 

necessário preservar o movimento de 1964 e recusar o revanchismo:  

A preocupação de Aureliano Chaves é inteiramente extemporânea [...] 

a posição dos comunistas há muito é conhecida e foi repetida por 

Régis Frati, da Comissão Nacional Diretora do PCB “Qualquer 

intenção revanchista é estranha ao projeto democrático”. Os temores 

do vice-presidente da república, pois, são infundados ou anacrônicos. 

À parte o que possam expressar, eles carecem de significado político 

em face do movimento real da sociedade brasileira e das forças que 

melhor o representam – às quais o mesmo Aureliano se vincula agora 

(VOZ DA UNIDADE, n.211, 28.07-03.08.1984, p. 03). 

Dentro dessa perspectiva de “ser mais realista que o rei”, o PCB ainda irá se 

posicionar dentro da frente democrática contra vetos que surgiriam no PMDB contra o 

nome de José Sarney, ex-presidente do PDS, para compor a chapa presidencial como 

vice-presidente. Segundo o então deputado federal pela sigla do PMDB e dirigente do 

PCB, Roberto Freire, a indicação do vice caberia à Frente Liberal e não poderia haver 

vetos: “Não vetaremos ninguém, pois também não admitimos vetos em relação a nomes 

do nosso partido” (VOZ DA UNIDADE, n. 212, 04-10.08.1984, p. 05).  A aliança do 

PMDB com a Frente Liberal irá tomar forma através da chamada Aliança 

Democrática
34

, e o PCB virá a constituir-se como um de seus principais entusiastas e 

promotores, fazendo dessa um símbolo do acerto de sua perspectiva estratégica, como 

                                                           
34

 Aliança entre o PMDB e a Frente Liberal “aberta aos partidos políticos e as demais forças 

democráticas, para eleger o presidente e o vice-presidente da República às próximas eleições e instituir 

um governo que promova o encontro do Estado com a sociedade e concretize o bem comum” (Os 

compromissos da Aliança Democrática, Brasília-DF, 07 de agosto de 1984 in VOZ DA UNIDADE, 

n.213, 11-17.08.1984, p.03). 
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afirma Roberto Freire na convenção do PMDB que homologou as candidaturas de 

Tancredo e Sarney: 

[...] o amplo arco de alianças aqui presente – e que, temos certeza, 

ampliar-se-á ainda mais daqui para a frente – representa a vitória de 

uma linha política, de uma estratégia que sempre apostou na 

ampliação das forças que opõem ao regime, com os olhos voltados 

para o futuro, sem a exigência de odiosos atestados ideológicos (VOZ 

DA UNIDADE, n. 214, 18-24.08.1984, p. 05).  

 Sobre questionamentos ao pluriclassismo dessa aliança, o partido argumenta 

que “são arcaicas, obsoletas e secundárias as questiúnculas colocadas” (VOZ DA 

UNIDADE, n.213, 11-17.08.1984, p. 03), pois o inimigo a ser batido seria o regime 

ditatorial, testa de ferro das oligarquias e do imperialismo. A questão nacional e um 

suposto papel das oligarquias como entrave ao pleno desenvolvimento do país 

novamente se fazem presentes nessa análise pecebista. O espectro das teorias “terceiro-

mundistas” parece não se desapegar do partido, mesmo quando esse as nega 

formalmente em suas resoluções.  

Segundo o partido, a Aliança Democrática seria o “passo possível e necessário 

para o avanço democrático e para uma vida melhor” (VOZ DA UNIDADE, n.213, 11-

17.08.1984, p. 03), e sobre os questionamentos quanto à ampliação à direita da Aliança, 

continua afirmando que “[a]ssim como não se pediu atestado ideológico àqueles que se 

passaram do campo do regime para o nosso – o democrático – até hoje, não é buscando 

nas reminiscências de um passado mais ou menos remoto motivos para dividir a frente 

que a vitória ficará mais próxima” (VOZ DA UNIDADE, n.213, 11-17.08.1984, p. 03). 

 O Voz da Unidade publiciza um momento de evidenciação das diferenças entre 

o PT e o PCB, em relação às eleições via Colégio Eleitoral, ao destacar debate entre 

Jacó Bittar, vice-presidente do PT, e Salomão Malina, da Comissão Diretora Nacional 

de Reorganização do PCB.  Bittar lembrou que o PT era contra a ida ao Colégio 

Eleitoral porque “um governo eleito pelo colégio eleitoral, pelas composições políticas 

que precisaria necessariamente realizar com a dissidência do PDS, não teria condições 

de implementar as mudanças desejadas pelo povo brasileiro” (VOZ DA UNIDADE, 

n.213, 11-17.08.1984, p. 06); já Malina salientou que o PCB iria apoiar Tancredo Neves 

por perceber “nas condições concretas do atual momento político, a possibilidade de 

que a sucessão tenha um desenlace favorável às transformações exigidas pela Nação” e 

que em relação à garantia das reformas necessárias seria “a mobilização das massas na 

campanha eleitoral e depois dela, o que fará Tancredo avançar em relação às questões 
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centrais: a mudança radical da política econômica e a convocação da Assembleia 

Constituinte” (VOZ DA UNIDADE, n.213, 11-17.08.1984, p. 06).  

Roberto Freire, da Comissão Diretora Nacional de Reorganização do PCB, faz 

uma análise dos interesses policlassistas que estariam em jogo na composição da 

Aliança Democrática: 

A crise deste regime é a crise de uma forma de dominação que, 

servindo à burguesia, aparece agora como insustentável para 

significativos segmentos burgueses. O Estado engendrado a partir de 

abril já não convém, pura e simplesmente, a parcelas ponderáveis da 

burguesia. Os fatos políticos atuais apontam para mudança de caráter 

democrático. O que se põe na ordem do dia é a transição para a 

democracia. Luta-se para deslocar do poder a oligarquia mais 

reacionária e anti-patriótica e, em seu lugar, instaurar um governo das 

forças democráticas, uma ampla aliança que inclui de setores 

burgueses em contradição com o atual esquema de poder, até 

segmentos populares, representando um vasto contingente de forças 

sociais (VOZ DA UNIDADE, n.214, 18-24.08.1984, p. 09). 

Porém, o que o parlamentar comunista não explicita em sua argumentação são os 

setores burgueses hegemonizando a Aliança Democrática e seu programa, o que se 

colocava em vista era o rompimento somente com o militarismo como direção direta do 

Estado, visando outro regime que criasse melhores condições de ganhos à burguesia. 

Tancredo assumia, em seu programa, compromissos com a manutenção da tutela militar 

e também tinha como central a realização de um pacto social entre empresários e 

trabalhadores, o que nada mais era que submeter a classe operária a uma política de 

contenção salarial: 

[...] os compromissos políticos e programáticos assumidos pela 

Aliança Democrática evidenciavam sua vinculação orgânica ao bloco 

no poder e sua constituição em alternativa política estratégica de suas 

frações hegemônicas diante do colapso do cesarismo militar. O apoio 

do empresariado à Aliança Democrática cresceu aceleradamente no 

segundo semestre de 1984, incorporando não só os setores 

monopolistas do capital nacional, como a Fiesp e líderes empresariais 

(como Antônio Ermírio de Moraes e Olavo Setúbal), mas o próprio 

capital estrangeiro aqui instalado (MACIEL, 2004, p. 310). 

Se o PCB fazia questão de “dourar a pílula” e passar por cima das diferenças 

ideológicas para defender a Aliança Democrática, entre os liberais, fazia-se questão de 

deixar claro qual era o projeto a ser seguido e as distinções em relação aos setores mais 

à esquerda que compunham a frente. O Voz da Unidade repercute em texto por nome 

“Tancredo e o anticomunismo”, as declarações do candidato a presidente, que segundo 

o jornal acabaram: 
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[...] resvalando para concessões ao anticomunismo, ao afirmar que 

“todos sabem bem a minha posição anticomunista” além de ter feito 

referência a um suposto caráter “antinacional” e “antidemocrático” do 

comunismo [...] Todos sabem que Tancredo Neves nunca foi sequer 

simpatizante das idéias marxistas, tendo uma trajetória 

permanentemente marcada por posições liberais e reformistas, sendo 

desnecessárias quaisquer referências públicas do candidato neste 

sentido (VOZ DA UNIDADE, n. 219, 22-28.09.1984, p. 04). 

Tais posições são amenizadas pelo jornal ao afirmar que “É possível que 

Tancredo tenha adotado esta postura como medida defensiva contra as tentativas de 

desestabilização da sucessão presidencial, partidas do núcleo mais reacionário do 

poder” (VOZ DA UNIDADE, n. 219, 22-28.09.1984, p. 04). Essa situação mostra-nos 

que o PCB acabava por ficar em uma posição intermediária, onde era atacado tanto por 

organizações de esquerda, como o PT, em suas bases de atuação no movimento social, 

como era também isolado por aliados do campo da institucionalidade liberal burguesa. 

Outro fato marcante que demonstra bem a delimitação de campos dentro da 

frente democrática ocorreu durante a campanha de Tancredo. Em um comício da 

Aliança Democrática em Belém, “a cor vermelha foi proscrita pelo governador Jáder 

Barbalho” (VOZ DA UNIDADE, n.223, 20-28.10.1984, p. 04), militantes do PCB 

foram agredidos e suas bandeiras e faixas tomadas pela polícia estadual. A recusa à 

presença de bandeiras vermelhas em atos da Aliança Democrática fez com que o 

Comitê Estadual de São Paulo pela legalidade do PCB se pronunciasse sobre a questão 

através do documento “Manter a unidade para conquistar a transição”, que também 

tratava de outros elementos da transição e que nos é exemplar no sentido do 

transformismo ao qual o partido está submetido, a ponto de abrir mão de sua identidade 

em nome do programa mínimo e da abertura pactuada pelo alto: 

Para nós a afirmação da identidade na campanha se faz, basicamente, 

pela defesa dos elementos unitários da Aliança – o programa mínimo 

e a combinação do trabalho em favor da ação articulada das lideranças 

políticas com a mobilização das massas populares, em particular dos 

trabalhadores. E continuamos a defender a legalidade do PCB [...] Por 

outro lado, não forneceremos ao malufismo e ao regime pretextos de 

usarem nossas bandeiras para fomentar o anticomunismo e dividir a 

frente (VOZ DA UNIDADE, n.223, 20-28.10.1984, p. 06). 

Com a eleição indireta de Tancredo Neves, os comunistas do PCB estabelecem 

uma orientação sindical para a transição democrática, pautada no apoio ao Pacto Social 

proposto pelo presidente eleito. Antes mesmo de sua posse, o partido pondera que o 

Governo não terá condições de atender a satisfação das demandas políticas, econômicas 
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e sociais represadas pelo regime militar e publica no Voz da Unidade (n. 239, 02-

08.03.1985, p. 08):  

A ideia de pacto social apresentada pelo presidente eleito tem em vista 

essa realidade e visa garantir a estabilidade do governo e da transição 

democrática. Os trabalhadores, vítimas principais do regime de 

arbítrio e repressão, são objetivamente interessados nessa estabilidade.  
 

 O Pacto Social tratava-se de uma proposta apresentada por Tancredo Neves e 

que consistia na realização de um acordo entre trabalhadores e empresários “em nome 

do controle da inflação e do ordenamento da economia” (MACIEL, 2012, p. 70). 

Porém, o Partido dos Trabalhadores e outras organizações iriam contestar o pacto 

social:   

A CUT, por outro lado, acusou a proposta de “pacto social” de tentar 

fazer os trabalhadores aceitarem o acordo com o FMI, apoiarem o 

processo eleitoral indireto, abrirem mão de realizar greves em favor da 

negociação e aceitarem a política de arrocho salarial em nome da 

proposta de trégua da Aliança Democrática (MACIEL, 2004, p. 314). 

  

Realmente, a proposta de Pacto Social – com sua intenção de submeter os 

trabalhadores a uma política monetarista, apassivar as organizações da classe 

trabalhadora para que não se mobilizassem pela remoção imediata do entulho autoritário 

e fazendo com esperassem até o ano de 1986, com a Assembleia Constituinte, para a 

efetivação de tais reformas – pode ser entendida como mais uma forma de tentar 

absorver os movimentos contra-hegemônicos para a lógica da transição conservadora, 

pois atendia muito mais os interesses do capital do que os do trabalho. A proposta de 

Pacto Social acabou por não avançar, o conjunto dos movimentos de trabalhadores iria 

recusá-la e, por parte do governo, “limitou-se à retórica, posto que “engolida” pelo 

acirramento da luta de classes no período e pelas próprias políticas da Aliança 

Democrática, havendo poucas iniciativas concretas” (MACIEL, 2012, p. 91).  

Após a morte de Tancredo e o apoio do PCB à posse e ao governo de José 

Sarney, mantém-se a política de contenção das lutas sociais na ação sindical do partido, 

tal qual nos atos do dia primeiro de maio, onde atenta para que ocorra “uma jornada de 

todos trabalhadores, na afirmação do seu apoio à transição democrática e na defesa de 

suas reivindicações a realização de um Dia do trabalhador compatível com as exigências 

e as possibilidades postas pela Nova República” (VOZ DA UNIDADE, n. 247, 27.04-

03.05.1985, p. 02). Ainda no início de maio, a capa do Voz da Unidade de n.248 
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estampa em letras garrafais “Greves em todo o país – a solução é o pacto” e, em 

editorial, defende a primazia de uma solução de viés pluriclassista e de caráter político : 

[...] a solução para a problemática revelada pelas greves não é 

meramente econômica. Ela passa – como já insistimos anteriormente – 

por uma reorientação global da política e da economia, que implica 

um pacto político-social: uma grande articulação que envolva o 

movimento sindical, o governo, os empresários e os partidos políticos 

para definir as questões cruciais imediatas (VOZ DA UNIDADE, n. 

248, 04-10.05.1985, p. 02). 

  

Para influir junto ao novo governo eleito, defende a necessidade da unidade no 

movimento sindical e, para tanto, critica os setores, com os quais atua no CONCLAT, 

que pretendem formar uma nova central sindical:  

[...] alertamos para o erro dos caminhos que conduzem à 

transformação da CONCLAT em mais uma “central sindical”. 

Trabalhamos pela recondução da CONCLAT ao caminho de Praia 

Grande, do cumprimento de resoluções unitárias, do fortalecimento do 

seu papel de coordenação e articulação das ações comuns, inclusive de 

interlocutor junto ao governo e à sociedade (VOZ DA UNIDADE, 

n.239, 02-08.03.1985 , p. 08-09). 

 

A unidade sindical defendida pelo PCB seria no sentido de fortalecer a 

intervenção dos trabalhadores junto à Frente Democrática: “Nossa orientação no 

movimento sindical é pluralista e classista – centramos nossas alianças com as forças 

democráticas comprometidas com a transição democrática” (VOZ DA UNIDADE, 

n.239, 02-08.03.1985 , p. 08). 

Por fim, a política sindical para a transição democrática é o coroamento, no ano 

de 1985, da estratégia democrática e nacional do PCB para a revolução brasileira. Às 

portas da legalidade, o partido não se furta em debater, nas bases sociais que ainda lhe 

restam, suas posições pluriclassistas para alcançar uma democracia de massas no Brasil, 

o que seria a antessala para transformações mais profundas. Como orientação aos 

militantes o VU publica o que os comunistas tem como tarefa no movimento sindical: 

1- Realizar em todas as instâncias da atividade sindical debates para 

construir uma unidade de pensamento acerca da situação política do 

país, suas tendências, e a ação dos trabalhadores nesse contexto, 

especialmente no que diz respeito à elaboração de ideias para a futura 

Constituição (Voz da Unidade n.239, 02-08.03.1985 , p. 09). 

 

Há de se reconhecer que o PCB na maioria das vezes negou-se ao oportunismo 

de escamotear posições que não lhe fossem simpáticas ou lhe trouxessem desgastes nas 

bases dos movimentos populares. Mesmo a contragosto de alguns, tal qual podemos 

perceber implicitamente no posicionamento de determinados dirigente sindicais e 
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militantes no Voz da Unidade e nas entrevistas do então líder sindical Ivan Pinheiro, as 

divergências foram sufocadas em nome da unidade partidária, e o PCB de maneira 

uníssona, caminhava para a perda de influência junto ao movimento operário. 

A eleição de Tancredo e Sarney via colégio eleitoral, em janeiro de 1985, 

representava para o PCB o momento de consolidação da democracia e de chegada da 

estabilidade da transição democrática. Sua estratégia democrática e nacional, herdeira 

do que considerava como sendo os acertos da política de frente ampla, aprovada pelo VI 

Congresso do partido, em 1967, estaria dando certo, suas previsões estariam se 

confirmando e a derrota do regime militar seria fruto de sua linha política:  

[...] os comunistas veem nesta data o coroamento de uma árdua e larga 

luta, iniciada há vinte anos. A ampla frente democrática, articulada 

originalmente a partir do antigo MDB, é também fruto de nossos 

esforços unitários – da nossa consequente e flexível política de 

alianças, dos nossos empenhos para aglutinar todos os segmentos 

democráticos, da nossa recusa em participar de aventuras, o que nos 

custou tanto, da incompreensão aos cárceres, ao exílio, ao 

desaparecimento (VOZ DA UNIDADE, n.241, 16-22.03.1985, p.03). 

Desconsiderando todo “entulho autoritário” que ainda se mantinha através de 

legislações de exceção e a permanência da interferência militar na vida do país, o PCB 

afirmava que o período que se iniciava com a eleição indireta de Tancredo e Sarney, ao 

qual se dava o nome de Nova República, colocava “o processo político brasileiro num 

patamar propício à intervenção de todos os democratas” (VOZ DA UNIDADE, n.241, 

16-22.03.1985, p. 03). Sobre os entulhos autoritários que ainda se mantinham, a 

proposta da Aliança Democrática propugnava 

[e]m vez da anulação imediata e da substituição de diversos institutos 

jurídicos e aparelhos que deram sustentação à institucionalidade 

autoritária – como o SNI, a Lei de Segurança Nacional, a lei de Greve, 

a lei de Imprensa, a legislação partidária, a legislação eleitoral, entre 

outras – Tancredo propunha mais uma reforma nesta legislação, 

basicamente atenuando seu caráter mais autoritário, dando 

continuidade prática ao reformismo institucional iniciado pela própria 

Ditadura Militar (MACIEL, 2012, p. 66-67). 

Dentre as forças que irão compor o governo recém-eleito, o partido faz a análise 

de que “os elementos de mudança já representam a parcela mais ponderável da base e 

do programa político do governo” (Entrevista de Salomão Malina in VOZ DA 

UNIDADE n. 235, 26.01-01.02.1985, p. 05). Para o sucesso desse novo governo, o PCB 

defende ser necessário um Pacto Social, “para facilitar e acelerar a democratização do 

país e a ultrapassagem da crise econômica” (Declaração “Os comunistas e a transição 
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democrática” in VOZ DA UNIDADE, n.237, 09-15.02.1985,p.3), que envolvesse as 

disposições de diferentes classes sociais: 

A confluência momentânea dos interesses dos trabalhadores, do 

governo e de parte dos empresários vinculados à indústria e ao 

comércio nacionais – todos interessados na retomada do crescimento, 

na geração de emprego e em reajustes salariais, pode levar a um 

entendimento mínimo em torno do pacto proposto por Tancredo 

Neves (VOZ DA UNIDADE, n. 235, 26.01-01.02.1985, p. 05). 

A composição dos ministérios de governo da Aliança Democrática recebeu 

várias críticas, entre elas, de ser pautada pelo continuísmo, pela politicagem e por seu 

perfil conservador, conforme mostrava o Voz da Unidade, onde, na mesma matéria, o 

partido rebatia tais acusações. Para o PCB, constituía-se, naquele momento, um 

ministério com perfil de mudança e que o problema foi o fato das forças democráticas 

empenharem-se pouco em pressionar na composição ministerial. Sobre essa composição 

ministerial, é importante o mapa que nos traz Maciel (2012, p. 63): 

Do total de 33 cargos de primeiro escalão, incluindo a presidência e a 

vice-presidência da República, todos os ministérios e as lideranças do 

governo no parlamento, os setores autocráticos ocupavam nada menos 

que 27 cargos, cabendo aos setores antiautocráticos apenas seis [...]. 

Se consideramos o conteúdo político do governo, para além das 

formalidades partidárias, concluiremos tratar-se de um governo 

francamente autocrático, comprometido com um processo de 

mudanças extremamente limitado e em cujo núcleo destacava-se um 

campo conservador comprometido em preservar, o máximo possível, a 

antiga institucionalidade política, ocupando nada menos que 15 

cargos. 

O Voz da Unidade, no entanto, apresenta outra percepção, afirma que “O 

processo de escolha do ministério foi um avanço, o alvorecer da realidade da Nova 

República” (VOZ DA UNIDADE, n. 241, 16-22.03.1985, p. 04). Sobre a hegemonia 

burguesa, dizia que “corresponde aos compromissos firmados pela Aliança 

Democrática” (VOZ DA UNIDADE, n. 241, 16-22.03.1985, p. 04): 

[...] No processo de luta política em curso no país, é patente que a 

burguesia – evidentemente uma outra fração, distinta daquela que 

hegemonizou a vida nacional nos últimos 20 anos -, em especial de 

extração liberal , constitui-se no setor hegemônico. Ora o ministério só 

poderia refletir essa realidade. Mas, e isso é o que conta do ponto de 

vista da classe operária, essa hegemonia transitória abre o espaço para 

que, aliando-se a unidade das forças democráticas, á mobilização de 

massa, o desenvolvimento da luta política se encaminhe para um 

aprofundamento da democracia (VOZ DA UNIDADE, n. 241, 16-

22.03.1985, p.04). 
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Pode-se perceber uma concepção de certa maneira evolutiva e gradualista da 

democracia que tenderia a aprofundar-se e abrir naturalmente os caminhos para 

transformações mais profundas. Não se apresenta porque razão o partido advoga que 

essa hegemonia burguesa seria transitória e nem tampouco razões substantivas para que 

a classe operária submeta-se, mesmo que transitoriamente, a essa hegemonia. O que se 

faz uso é de velhas teses de que os trabalhadores teriam tarefas em comum com a 

burguesia, seja para combater um suposto capital monopolista nacional e internacional, 

seja para conquistar um estado democrático de direito.  

Mudam as ênfases, as análises sobre o nível do desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro, mas a questão da revolução nacional e democrática não sai de pauta e não 

deixa de ser a referência dos comunistas do PCB. O central é que há uma tarefa em 

atraso para a consolidação do capitalismo brasileiro que seria de interesse não só da 

classe operária, mas de parte da classe dominante. Por fim, o capitalismo teria se 

completado no nível da infra-estrutura, mas estaria incompleto no nível político, da 

superestrutura, da democracia.  

Com a morte de Tancredo e a posse de Sarney, caberia ao PCB combater toda 

forma de distúrbio que colocasse em risco a transição democrática. Em seu jornal, 

continuará defendendo a intervenção das massas para influir junto ao novo governo, 

mas canalizando para as devidas mediações institucionais, onde a classe veria-se sempre 

em desvantagem. Estavam dadas as novas tarefas: garantir a transição e lutar pela 

consolidação de um PCB legalizado, de massas, nacional e democrático. 

 

3.5. Transição e Legalidade: Um PCB renovado para um Brasil renovado 

  

A atuação legalizada enquanto partido político foi negada aos partidos 

comunistas no Brasil (PCB e PC do B), no período pós-anistia, ao contrário de outras 

organizações de esquerda, como o PT e o PDT. Alguns fatores motivaram essa medida, 

foram eles: o ranço anticomunista do regime militar, a conjuntura de Guerra Fria e as 

relações internacionais que essas organizações mantinham (em especial o PCB com a 

União Soviética), e a legislação eleitoral restritiva vigente no início dos anos de 1980. 

A legalidade ao PCB foi concedida somente em maio de 1985. A partir desse 

momento, para o partido, estariam dadas as condições de afirmar-se politicamente. Em 

sua primeira reunião na legalidade, em 1º de junho de 1985, no Congresso Nacional em 
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Brasília, o PCB aprovou uma declaração política reafirmando a política de unidade 

democrático-nacional, o caminho das soluções políticas negociadas e seu compromisso 

com a preservação da ordem na Nova República (PCB, 1985, apud PANDOLFI, 1995, 

p. 227):  

Solidários com a Aliança Democrática defenderemos o seu governo 

contra a ação desestabilizadora da reação e recusaremos todas as 

tentativas de tumultuá-lo [...] E o faremos porque estamos 

convencidos de que a nossa perspectiva histórica – socialismo pela via 

estratégica da democracia de massas – reclama a plena instauração do 

estado de direito democrático, de uma sociedade pluralista, com 

instituições políticas sólidas e representativas da soberania popular 

(PCB, 1985, apud PANDOLFI, 1995, p. 227). 

De acordo com a direção do PCB, uma das razões para a perda de capilaridade 

social do partido era a condição de ilegalidade, portanto a partir da nova situação de 

legalidade e o acerto da estratégia democrática e nacional, com a política de frente 

democrática, o partido poderia retomar sua inserção social e crescimento partidário. 

Porém, a dubiedade que marcava a vida do partido não possibilitaria que o mesmo fosse 

reconhecido como referência da classe trabalhadora, espaço esse ocupado 

majoritariamente pelo PT – Partido dos Trabalhadores, e tampouco como referência 

para uma atuação no campo institucional, onde já havia o PMDB e outras siglas mais 

propícias a esse intento. Para o PCB, manter “duas almas” contribuía para seu 

enfraquecimento:  

De acordo com os estatutos, o PCB permanecia auto-intitulando-se “o 

partido da classe operária”, porém “aberto a todos brasileiros” que 

desejam “a justiça social, a democracia e a liberdade”. Ao mesmo 

tempo em que se definia como “marxista-leninista”, pretendia ser 

“democrático e de massas”. A despeito de adotar posições moderadas, 

não rompia com o modelo partidário da III Internacional, adotado 

desde a sua fundação em 1922 e baseado em princípios rígidos e 

hierárquicos (PANDOLFI, 1995, p. 227). 

 

No que pese a autora Dulce Pandolfi considerar contraditório um partido ser 

marxista-leninista e democrático e de massas – visto que partidos comunistas da 

Alemanha (década de 1920), Itália (décadas de 1940 e 1950), Rússia (década de 1920), 

Espanha (década de 1930), Grécia (década de 1940), e Chile (décadas de 1960 e 1970) 

demonstraram que isso é possível, em suas experiências de atuação durante o século XX 

– o que chama atenção em suas observações é o fato de que o PCB acabava sendo um 

partido que cada vez menos conseguia articular duas diferentes perspectivas de atuação: 
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a tradição de lutas sociais e a abertura cada vez maior para a lógica liberal de ação 

institucional. 

Em consonância com as resoluções que apontavam o acerto da frente 

democrática para derrubar a ditadura militar e, posteriormente, consolidar a transição 

democrática, a luta e a campanha pela legalidade do partido dar-se-iam de maneira 

integrada com a perspectiva de ocupação dos espaços institucionais e das alianças com 

setores liberais.  

A luta pela legalidade sempre esteve entre as prioridades do partido desde a sua 

reorganização em 1980, com o retorno de seus principais dirigentes do exílio. Contudo, 

a campanha pela legalidade, com maior empenho e ação concretas, com condições mais 

visíveis de sucesso, inicia-se de forma mais direta a partir de 1983. Durante todo esse 

trajeto, que terá o seu desfecho com a reivindicação dos comunistas pecebistas atendida 

em 1985, o partido encampará essa luta de maneira articulada com suas propostas para 

derrotar o regime militar. A linha política do PCB, de frente ampla e pluriclassista, dará 

o tom da campanha pela legalidade. A priorização da interlocução institucional, em 

detrimento da movimentação no campo dos movimentos populares, é patente desde o 

início nas ações do partido. O Voz da Unidade noticiava que o primeiro passo elencado 

seria o de visitar a liderança de todos os partidos legais – PDS, PT, PMDB, PDT e PTB 

– através de suas representações no Congresso Nacional, bem como o encontro com o 

responsável no Senado pelas mudanças necessárias na lei para o registro do PCB: 

– Nossa intenção é levar ao conhecimento da opinião pública e dos 

partidos políticos representados no Congresso o nosso propósito de 

trabalhar pela legalização do PCB, e, neste sentido, divulgaremos 

nossos projetos de manifesto e programa – Afirmou Giocondo Dias, 

para quem a legalização do PCB é uma questão que interessa a todos 

os democratas: “Uma democracia sem o Partido Comunista legal é 

uma democracia pela metade, logo, muito débil” (VOZ DA 

UNIDADE, n.151, 05-11.05.1983, p. 05). 

 

Podemos dizer que o Voz da Unidade dá o pontapé inicial da campanha pela 

legalidade do PCB no início de maio de 1983, quando apresenta em sua capa, com letras 

grandes, o chamado “O Brasil discute a questão da legalidade do PCB” (VOZ DA 

UNIDADE, n.152, 12-18.05.1983, p. 01). Nessa edição, o partido apresenta um projeto 

de Manifesto e outro de Programa com a intenção de abrir para toda sociedade brasileira 

o debate sobre sua legalidade. Partindo da lógica de uma reivindicação “consequente”, e 

que não pretendia se chocar com a ordem vigente, afirma que os comunistas do PCB, 
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[e]mpenhados em fortalecer as tendências democratizantes que se 

afirmam no país, e com a responsabilidade de uma força política 

histórica que nunca se deixou isolar no interior do largo leque 

daqueles que lutam pela inteira superação do arbítrio político e do 

autoritarismo, conduzimos a nossa batalha de forma a evitar colisões e 

enfrentamentos que possam comprometer os avanços da frente 

democrática, de que somos parte integrante e inseparável [...] 

Esperamos de nossos compatriotas, situados em qualquer faixa do rico 

espectro ideológico que existe no Brasil, a crítica franca e a polêmica 

honesta (VOZ DA UNIDADE, n.152, 12-18.05.1983, p. 07).  

O programa e o manifesto apresentados são pautados em várias referências a 

“povo”, “nação”, “progresso”, “diálogo nacional” que substituem referenciais clássicos 

do marxismo como “classe” e “conflito capital-trabalho” (Projeto de Manifesto do 

Partido Comunista Brasileiro e Projeto de Programa do Partido Comunista Brasileiro in 

VOZ DA UNIDADE, n.152, 12-18.05.1983, p. 08-10). Os documentos afirmam que a 

burguesia não-monopolista teria interesses em comum com os trabalhadores e, por isso,  

justificava-se a luta conjunta contra o regime militar, regime esse que seria 

representante dos monopólios nacionais e internacionais, do latifúndio e do 

imperialismo. Reafirma-se a democracia de massas como caminho para o socialismo no 

Brasil, pois essa “favorecerá a superação do capitalismo dependente e propiciará os 

suportes sociais para um projeto nacional [...]” e procura mostrar ao público as 

vantagens de um PCB legalizado, “existindo legalmente e submetido ao controle 

público e legítimo da sociedade, o Partido Comunista Brasileiro colaborará 

decididamente na edificação de um Brasil livre, soberano, democrático e independente” 

(VOZ DA UNIDADE, n.152, 12-18.05.1983 p. 08-10). 

Trilhando um caminho que priorizava as movimentações institucionais, a 

direção nacional do PCB é recebida no Congresso Nacional para apresentar a campanha 

pela legalidade do partido. O Voz da Unidade destacava logo em sua capa: 

Visita dos comunistas abre nova fase pela legalidade - No dia 11 do 

corrente, uma delegação do Coletivo Nacional de Dirigentes 

Comunistas visitou o Congresso Nacional, entrando em entendimentos 

com todas as forças políticas representadas no Parlamento, inclusive 

com o PDS. Todos os partidos da oposição democrática defendem a 

legalidade do Partido Comunista Brasileiro, cuja longa existência vem 

sendo uma das garantias do avanço democrático (VOZ DA 

UNIDADE, n. 153, 19-25.05.1983, p.01). 

 O Voz da Unidade reserva oito páginas para registrar a cobertura dessa visita. É 

dado um amplo destaque para os contatos realizados com o PDS, para reafirmar o 

caráter amplo da campanha pela legalização. É interessante como a campanha pela 
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legalidade, em um viés que privilegiava a ação no campo da institucionalidade, parecia 

confirmar a justeza e acerto da política de frente ampla e pluriclassista do PCB. O 

partido parecia estar prosperando e sendo reconhecido, tal qual notícia do jornal sobre o 

significado político da visita dos dirigentes comunistas ao Congresso: 

A dimensão real do evento consistiu em que os dirigentes comunistas 

foram recepcionados como representantes de uma força política com 

peso e densidades específicos na vida brasileira. Mesmo os 

parlamentares que se situam no extremo oposto ao projeto comunista 

deixaram claro, recebendo a comitiva do Coletivo Nacional dos 

Dirigentes Comunistas, que já não se pode ignorar a questão 

comunista nem podem remetê-la para o fácil e repressivo 

departamento de polícia (VOZ DA UNIDADE, n.153, 19-25.05.1983, 

p. 05). 

Durante todo o ano de 1983, os principais dirigentes nacionais do PCB 

peregrinaram por casas legislativas municipais e estaduais e reservaram largos espaços 

no Voz da Unidade para divulgar opiniões de governadores, parlamentares, juristas e 

lideres partidários, de todos os espectros ideológicos, em favor da legalidade do PCB. 

Com a finalização do VII Congresso do partido, em janeiro de 1984, e com a conclusão 

de suas resoluções, com o nome de “Uma Alternativa Democrática para a Crise 

Brasileira”, o PCB dava por finalizado o processo de discussão e envolvimento da 

sociedade em torno da legalização do partido. O caminho, a partir de então, seria o de 

encaminhar o registro formal à Justiça Eleitoral
35

. 

O procedimento de formalização do registro partidário suscitou questões 

referentes à política de organização do PCB. Já se vislumbrava, entre os militantes e 

órgãos diretivos internos, que estava se aproximando o momento de definição acerca de 

qual partido configurava-se para o momento de finalização do regime militar, qual seria 

o perfil e a forma de atuação do PCB que se apresentaria de forma legalizada à 

sociedade. Esse PCB legalizado deveria, de acordo com as resoluções aprovadas no 

último congresso, estar aberto para se conformar em um “partido democrático e de 

massas, capaz de absorver em suas fileiras os elementos de todas as classes e camadas 

sociais que se batem pelas liberdades democráticas” (VOZ DA UNIDADE, n. 196, 07-

13.04.1984, p. 08).  

Documento apresentado pelo Coletivo Estadual de Dirigentes Comunistas do 

Rio de Janeiro, com o título “Rumo à legalidade do PCB, ampliar a nossa influência 
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 Informações repassadas por Giocondo Dias em entrevista à Voz da Unidade n. 189,11-17.02.1984, 

p.16. 
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política e crescer”, abordava os desafios partidários para o futuro próximo e fazia um 

balanço das condições às quais o PCB chegaria frente a essa nova situação. A linha do 

partido é considerada como correta, porém, faz-se uma distinção entre o sucesso 

institucional e o pequeno crescimento partidário:  

Podemos afirmar que a política desenvolvida pelos comunistas vem 

sendo testada e comprovada pelo processo político social. Nesse 

sentido trata-se de uma política bem sucedida. Mas, a despeito disso, 

não se desenvolvem na mesma proporção e com o mesmo sucesso os 

núcleos comunistas (VOZ DA UNIDADE, n.196, 07-13.04.1984, p. 

08). 

A estratégia democrática e nacional e seus desdobramentos de viés pluriclassista, 

que afastariam o partido das lutas das classes subalternas, não são levantados como 

causas da frágil musculatura e organicidade do PCB. Pelo contrário, identifica-se como 

uma debilidade organizacional e não política, que caberia ser equacionada por uma 

melhor difusão da linha política do partido e, principalmente, pela nova condição de 

atuação legalizada, como diz o documento: 

Em outras palavras, há um descompasso entre a nossa política e o 

nosso crescimento como organização. Esta contradição é uma 

“questão prática imediata”, deve ser enfrentada agora – na medida em 

que desenvolvermos uma ação criadora junto às massas – e superada 

juntamente com a legalização do PCB, porque aí serão ainda mais 

amplas as possibilidades de ampliação dos núcleos de comunistas, 

especialmente na classe operária, com base na aplicação de nossa 

linha política e sua especificação para cada situação concreta (VOZ 

DA UNIDADE, n.196, 07-13.04.1984, p. 08).  

Sobre o processo de registro legal, destaca-se como o partido já vislumbra sua 

plena adequação, sem sequer uma crítica, aos moldes que a legislação eleitoral enquadra 

os partidos políticos legais. Fala-se que “[a] estrutura do partido que queremos construir 

deve obedecer à legislação partidária e ao previsto nos estatutos [...]. Assim, teremos 

que transitar rapidamente e pelo caminho de maior rendimento – das formas atuais para 

aquelas exigidas por lei” (VOZ DA UNIDADE, n.196, 07-13.04.1984, p. 08). Apesar 

do fim das restrições de viés ideológico que existiam anteriormente, na nova legislação 

que se encaminhava para a criação de novos partidos manter-se-ia a Lei Orgânica dos 

Partidos de 1965, que havia sido reformada posteriormente e que reforçava “tendências 

burocratizantes, autoritárias e eleitoreiras presentes nos partidos políticos, estimulando 

seu caráter autocrático e institucional” (MACIEL, 2012, p. 93). Tal herança da lei 

orgânica de partidos, de 1965, estabelecia uma dinâmica que  
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valorizava e reproduzia aspectos devidos à centralidade da rotina 

eleitoral na vida partidária e característicos do “partido burguês”, 

como o eleitoralismo, a supremacia da fração parlamentar na direção 

do partido, o cupulismo, a prevalência de uma relação inorgânica do 

partido com suas bases eleitorais e a “circunstancionalidade” da vida 

partidária [...]. Ou seja, significa dar aos partidos um caráter 

institucional e, assim, submeter o conflito político a uma dinâmica de 

disputa, que impede seu transbordamento para além da ordem 

burguesa e da própria institucionalidade autoritária, que garante 

politicamente sua reprodução social (MACIEL, 2004, p. 240-241). 

 

O debate sobre organização prossegue nas páginas do Voz da Unidade. O 

dirigente Salomão Malina, em texto por título “Notas para um debate sobre 

organização”, dá a dimensão que se atribuía à legalização, previa que o relançamento da 

atividade pública dos comunistas iria eliminar as sequelas das disputas internas às quais 

o partido vivenciou nos últimos anos. Sobre o sucesso da tática partidária no campo da 

institucionalidade, afirmava seu acerto, visto que a atuação do partido como força 

politica era reconhecida como tal dentro da frente democrática e da sociedade civil, 

apoiando-se nos constantes pronunciamentos em apoio à legalidade do PCB. Avaliava, 

porém, que o êxito da tática ainda não estava completo, estava em curso, pois 

“superamos os marcos da clandestinidade, que sempre repudiamos, mas não 

ingressamos no leque das instituições legais, como pretendemos” (VOZ DA 

UNIDADE, n.197, 14-27.04.1984, p. 08). 

A expectativa e o empenho em construir um partido mais amplo, adepto ao 

diálogo, bem visto por todas as classes sociais, mesmo que isso passasse por 

desempenhar um papel de apassivador das lutas sociais e do conflito de classe, dava 

ênfase e centralidade à questão da legalidade do PCB, pois “só através de um partido 

legal poderemos construir com o proletariado um instrumento de luta política de 

massas, apto para disputar o poder e encaminhar o processo social para o socialismo” 

(VOZ DA UNIDADE, n.197, 14-27.04.1984, p. 08). 

 Nas “Notas para um debate sobre organização” (VOZ DA UNIDADE, n.197, 

14-27.04.1984, p. 08-09),  Salomão Malina assume a fragilidade orgânica do PCB e, 

para reverter isso, apega-se a alguns fatores e trunfos do partido, que seriam a “tradição 

do PCB; os espaços sócio-políticos que tem sido abertos pela luta democrática e popular 

e a proposta política, a Alternativa” (VOZ DA UNIDADE, n.197, 14-27.04.1984, p. 08-

09). Ficava patente a perspectiva de unificar duas trajetórias dentro do partido, a lógica 

das lutas sociais, classistas e operárias, e a perspectiva pluriclassista, nacionalista e 
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democrática. Ao mesmo tempo em que afirma que “o perfil e a natureza do PCB legal 

que emergirá na sociedade brasileira estão hipotecados ao componente proletário que 

pudermos abrigar”, destaca o componente pluriclassista onde “o desafio é articular um 

instrumento político-partidário que contemple aspirações de todas as classes e camadas 

antimperialistas, antimonopolistas e antilatifundiarias” (VOZ DA UNIDADE, n.197, 

14-27.04.1984, p. 08-09). 

 O partido manteve seu périplo institucional na busca por apoios à legalização, no 

ano de 1984. Demonstra como a busca pela legalidade não passava por mobilizações de 

massa, com centralidade operária, mas pelas esferas do poder constituído, o fato 

noticiado no Voz da Unidade n. 201, de maio de 1984: a presença de Giocondo Dias, da 

direção nacional, no estado do Pará, onde se reúne e recebe apoio do governador Jáder 

Barbalho, o mesmo que havia proibido, há pouco tempo, a presença da cor vermelha e 

de bandeiras dos partidos comunistas em comício das Diretas Já. 

 No dia 29 de maio de 1984, o PCB ingressa formalmente com o pedido de 

registro e publicação em Diário Oficial de seu manifesto, estatuto e programa. O Voz da 

Unidade traria, em suas páginas centrais, uma síntese dos documentos encaminhados, 

onde podemos observar, de maneira clara, o que o partido apreende por uma democracia 

de massas, deixando perceber também uma certa ideia de gradualismo. Seria uma forma 

em que a “representação parlamentar dos eleitores se combine com uma sólida rede de 

organizações sociais [...] para deslocar o poder do grande capital e viabilizar – com a 

hegemonia da classe operária – a transição socialista” (VOZ DA UNIDADE, n. 203, 02-

08.06.1984, p. 08).  

 O partido que estava se conformando deixava claro em seu Manifesto que a luta 

pelo socialismo não seria mais “uma prerrogativa exclusiva dos comunistas e do 

proletariado” (VOZ DA UNIDADE, n. 203, 02-08.06.1984, p. 08). Em seguida, revivia 

a tese etapista de entraves ao desenvolvimento nacional, onde as tarefas seriam “em 

primeiro lugar, a remoção do poder do imperialismo, principalmente o norte americano, 

dos monopólios e do latifúndio [...] obstáculo central ao progresso nacional” (VOZ DA 

UNIDADE, n. 203, 02-08.06.1984, p. 08). O PCB que se encaminhava para a legalidade 

era explícito em seus propósitos pluriclassistas e, ao mesmo tempo, apresentava uma 

leitura desatualizada em relação à composição e interesses das classes no Brasil. Elegia 

falsos objetivos à classe trabalhadora e não conseguia desapegar-se da teoria 
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consagrada, que via entraves ao pleno desenvolvimento nacional e colocava tarefas em 

comum para setores da burguesia e dos trabalhadores.  

 Em contradição com a “exaustão do ciclo político oriundo do golpe de 1964” e 

os aventados estágios democratizantes que o PCB acreditava estar tomando conta do 

país, o ministro da justiça do governo militar posicionou-se contra a publicação dos 

Manifestos e Programa do PCB no Diário Oficial da União, que haviam sido 

protocolados visando a sua legalidade. As reações de diversos setores da sociedade, 

principalmente no campo da institucionalidade, em repúdio à ação do ministro 

demonstraram o prestígio que o PCB havia alcançado e, na sequência, o processo foi 

normalizado. O PCB recebeu moções de apoio, as quais foram publicadas no Voz da 

Unidade, ao lado de declarações de repúdio à ação do Ministro Abi-Ackel, por parte do 

deputado Airton Soares, do PT, do líder da bancada federal do PMDB, Sinval Guazelli, 

do deputado Osiro Silveira, do PTB-SP, de Rogê Ferreira ,do PDT-SP, e ainda trazia 

declaração do deputado estadual Luis Furlan, do PDS paulista, que afirmava: “Acho que 

na democracia, mesmo não concordando com as proposições do Partido Comunista, 

desde que ele esteja disposto a disputar o espaço dentro do quadro institucional, seu 

direito ao registro é legítimo” (VOZ DA UNIDADE, n. 205, 16-22.06.1984, p. 04). 

 Após a vitória da Aliança Democrática, nas eleições indiretas para presidente da 

república, e com a possibilidade de legalidade cada vez mais tangível, o partido passava 

a apontar qual seria seu novo papel dentro da frente democrática, como demonstra o 

então dirigente nacional José Paulo Netto, em artigo ao Voz da Unidade: 

Mais flagrantemente do que em qualquer outro momento da história 

brasileira, a construção – agora possível – de uma nova democracia 

neste país supõe, para os comunistas, um movimento simultâneo: a 

função de elemento coesionador do bloco democrático e a afirmação 

da sua identidade peculiar (o que no plano institucional exige a 

existência legal do partido) [...]. Do ponto de vista dos comunistas a 

legalidade a ser conquistada deve ser de molde a capitalizar o 

patrimônio político construído ao longo de duros anos: a correção 

essencial na análise do processo brasileiro, a continuidade na 

orientação política centrada na democracia e a articulação 

coesionadora do bloco democrático (VOZ DA UNIDADE, n. 236, 02-

08.02.1985, p. 04). 

 Feita a análise do que representaria a legalidade do PCB, o dirigente comunista 

aponta as tarefas a serem cumpridas por um partido que deveria ser de massas, legal, 

democrático e nacional: 

Duas tarefas fundamentais. Primeira: prosseguir no projeto de 

cristalizar um poderoso polo democrático na sociedade brasileira, apto 
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para fazer incidir progressivamente a democracia política nas 

instituições econômicas e sociais. Segunda: contribuir decisivamente 

para que o proletariado se afirme como sujeito político capaz 

realmente de disputar a hegemonia. É necessário aduzir que a primeira 

tarefa é inexequível sem a consecução da primeira (VOZ DA 

UNIDADE, n. 236, 02-08.02.1985, p. 04). 

Das direções às bases, as expectativas de que o partido iria se fortalecer com a 

legalidade eram imensas, tal qual percebemos em depoimento de um militante 

histórico
36

 do PCB, Geraldo Tibúrcio, que, naquela ocasião, era vereador pela sigla do 

PMDB, na cidade de Anápolis, em Goiás. O Voz da Unidade externava a esperança do 

militante “nas amplas possibilidades que o PCB tem de crescer, a partir do momento em 

que obtiver sua legalidade” ponderando que “se o movimento comunista no Brasil não 

cresceu mais, foi porque contra ele tem sido dirigida uma intensa propaganda, 

particularmente nos últimos 20 anos” (VOZ DA UNIDADE, n. 243, 30.03-05.04.1985, 

p. 05). 

No dia 08 de maio de 1985, trinta e oito anos após a cassação da legenda, o PCB 

conquistava sua legalidade. Em destaque de capa, na edição de número 249, o Voz da 

Unidade exibia a frase “Comunistas começam campanha de filiação já”. O PCB agora 

poderia afirmar ainda mais o seu papel de protagonista nas movimentações 

institucionais. O registro do PCB dá-se no mesmo dia em que o Congresso Nacional 

aprovava uma série de reformas na legislação eleitoral, inclusive reestabelecendo 

eleições diretas para presidente da República e para prefeitos de capitais. Frente a isso, o 

partido afirmava: “As próximas mudanças, assim como as iniciativas mais globais no 

terreno político e social, devem passar, daqui por diante, por um pacto político social, a 

ser concertado com o conjunto dos partidos políticos, incluindo o PCB” (VOZ DA 

UNIDADE, n. 249, 11-17.05.1985, p. 03). 

 O PCB que se apresentava à luz do dia era animado por esperanças de voltar a 

ser protagonista na política brasileira, o que, por um lado, já se fazia acontecer através 

de seu amplo reconhecimento institucional. O jornal do partido chamava a atenção da 

militância: “não nos esqueçamos, do acréscimo de nossa contribuição, presente, ao 

conjunto das forças que respaldam a Nova República. E isto porque com o PCB legal, a 

                                                           
36

 Geraldo Tibúrcio havia iniciado sua militância no PCB ainda em 1946, na cidade de Catalão, em Goiás. 

Participou das lutas camponesas de Trombas e Formoso e havia sido presidente da ULTAB-União dos 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, na década de 1960. Foi eleito vereador em 1962 pela 

sigla do PTB, tendo em seguida o mandato cassado, em 1964, com o golpe militar.  
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Aliança Democrática ganha um novo protagonista” (VOZ DA UNIDADE, n. 250, 18-

24.05.1985, p. 02).   

  Um PCB renovado para um Brasil renovado, assim o Voz da Unidade (n. 253, 

08-16.06.1985, p. 08-09) divulgava, em suas páginas centrais, a primeira reunião do 

PCB na legalidade. O sucesso da tática frentista, da estratégia democrática e nacional, 

estaria definitivamente se materializando com a legalidade do PCB. O partido agora 

queria não só ser o partido da classe operária, mas avançar para uma organização que 

“vá se converter em um referencial para a cidadania” (VOZ DA UNIDADE, n. 250, 18-

24.05.1985, p. 02). 

 O partido que chega à legalidade é o “PCB legal”, inscrição que ilustrava um 

imenso painel ao lado do desenho de uma mão fechada com o polegar levantado, 

presente na primeira reunião do partido após o registro. Tínhamos ali a imagem de um 

PCB que se pretendia literalmente simpático a todas as classes sociais. Tal qual o artigo 

“Empresários e Comunistas juntos outra vez”, escrito por Márcio Accioly, comentarista 

da rede Globo de TV, e reproduzido pelo Voz da Unidade, assim que se legalizou o 

partido, acerca das articulações de uma possível candidatura do pecebista Roberto Freire 

à prefeitura de Recife: 

[...] os militantes do partidão já começam a sentir a possibilidade de 

uma zebra municipal: o candidato Roberto Freire e os grupos 

conservadores mais racionais, interessados no chamado “Equilíbrio 

Político Estadual”, deram início a uma intensa rodada de negociações, 

delimitando pragmaticamente os seus espaços. O quadro agora 

começa a ficar mais claro. E, parece que os comunistas já não 

conseguem assustar a mais ninguém (VOZ DA UNIDADE, n. 254,15-

21.06.1985,p.4).  

 Podia-se atribuir a legalidade do PCB à linha política frentista e à priorização 

das articulações institucionais. A legalização é alcançada muito mais pelo fato do 

partido mostrar-se inofensivo ao sistema do que por conta de um amplo movimento 

construído junto às massas e às organizações populares, tal qual ocorreu para a fundação 

do PT – Partido dos Trabalhadores, no início dos anos de 1980, com mobilizações 

populares e com centralidade na questão operária. Uma das condições para a distensão 

lenta, gradual e segura da ditadura militar era a desarticulação das organizações 

revolucionárias, dentro disso encontrava-se a Operação Radar, já em meados dos anos 

1970, que assassinou quase dois terços do comitê central do PCB, matou, torturou e 

prendeu dirigentes em quase todos os estados da federação. E a legalização do partido 

ocorre somente em um momento em que ele não oferece mais riscos à burguesia, 
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quando estava totalmente apassivado, colocava-se como um instrumento que não 

assustava mais as classes dominantes. Esse é o PCB que alcança a legalidade.  

O PCB chega à legalidade em 1985 com três deputados federais eleitos em 1982, 

pela sigla do PMDB, e que mudam oficialmente para a sigla do partido. São eles: 

Alberto Goldman, de São Paulo, Roberto Freire, de Pernambuco, e Fernando Santana, 

da Bahia. No Governo Sarney, o partido terá militantes ocupando cargos: Marcelo Gato 

foi assessor do Ministro do Trabalho Almir Pazzianotto (ALBERTO... , in Folha de São 

Paulo, 03/12/2012) e ganha ainda mais dois cargos de maior destaque, Sergio Arouca, 

na FUNASA, e Ivan Ribeiro, na RTVE. Como o partido não reconhecia oficialmente 

sua participação no governo, não há registros no Voz da Unidade da quantidade e quais 

cargos foram ocupados. Os militantes do PCB à época, que foram entrevistados, 

também não souberam precisar tais informações. Em 1985, o partido não elege o 

prefeito de nenhuma cidade expressiva. Com a legalização do partido, muitos 

parlamentares que antes se diziam do partido preferem manter-se no PMDB para 

garantir maior mobilidade no jogo institucional, como é o caso dos deputados federais 

Jackson Barreto, de Sergipe, e Tidei de Lima, de Minas Gerais. Estava dado ao PCB o 

desafio de fazer de seu prestígio institucional uma real representação na luta 

parlamentar.  

Apesar de todo o esforço pela legalização, o desempenho eleitoral do partido nas 

eleições municipais de 1985 foi pífio, o que seria repetido em 1986, quando o partido só 

elegeria três deputados federais. O transformismo do PCB o colocou muito mais com 

prestigio institucional do que crescimento institucional, e não fez o partido crescer 

sequer no campo da institucionalidade.   

 Tais resultados evidenciam que toda a estratégia de priorizar a via institucional 

em detrimento da mobilização popular não surtiu os efeitos esperados, agravando ainda 

mais a crise no partido e contribuindo para seu colapso alguns anos depois.  
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III. Conclusão  

 

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

tática para a construção do processo de transição ao socialismo” (MAZZEO, 1999, p. 

07), encontra-se em profunda crise ideológica e organizativa no período que engloba de 

sua reorganização até a conquista da legalidade, tudo isso em meio ao processo de 

redemocratização e distensão da ditadura militar.  

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

passou a circundar na órbita do Partido da Mobilização Democrática Brasileira (PMDB) 

e entrou em profunda crise interna ao não saber lidar com a substituição da 

institucionalidade autoritária pela institucionalidade democrático-liberal (MACIEL, 

2004, p. 21-26). O PCB veio, então, a integrar-se como um “partido da ordem”, no 

sentido de garantir a sua legalidade, e acabou servindo muito bem ao projeto de 

“revolução passiva” e distensionamento na conformação de um Estado Autocrático, 

combinado com formas democrático-liberais (MACIEL, 2004, p. 21-26). 

Nesse estudo acerca do processo de consolidação do PCB, com o retorno de sua 

atuação política aberta no Brasil, em 1980, até a conquista do seu registro legal em 

1985, percebemos a conformação de uma organização que, ao mesmo tempo em que 

atinge um patamar de respeitabilidade no campo institucional, vê sua inserção junto aos 

movimentos de massa e à classe que se propunha representar, a classe operária, 

decrescer.  

Ao contrário da bibliografia que pressupõe um PCB mais fraco
37

 unicamente 

pelo dilema entre optar pela democracia como expediente tático ou estratégico, ou entre 

priorizar a organização das massas ou a via institucional, o que pudemos perceber em 

nossa pesquisa é que o partido debilita-se junto à classe trabalhadora por se descolar das 

demandas da própria classe a que se propõe representar, submetido a um processo de 

transformismo e absorção pelo projeto de auto-reforma da autocracia burguesa. Somado 

a isso, está uma interpretação ultrapassada sobre o desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro, que ainda enxergava aspectos de capitalismo incompleto a serem 

equacionados através de um reformismo pluriclassista, gerando tarefas em comum que 

deveriam ser realizadas por classes antagônicas. Tal leitura da realidade serviu para 

desgastar o partido junto aos trabalhadores, mas fortaleceu o respaldo institucional do 
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 Brandão (1997), Santos (1994), Silva (2005). 
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partido junto ao campo liberal burguês, fazendo do partido, e de várias de suas 

lideranças, referenciais na elaboração programática e intervenção política da Frente 

Democrática, depois Aliança Liberal.   

Observamos, de um lado, uma priorização da ação institucional, o que já 

afastava o partido da possibilidade de estar mais arraigado à classe operária e ali 

aprender com essa classe, rever seus erros. Por outro lado, uma política de contenção 

das lutas sociais jogava fora todo prestígio alcançado pelo PCB no período de combate 

à ditadura. O PCB com essa linha política afastou diversos elementos classistas que 

poderiam ter se aproximado do partido.  

O presente trabalho demonstra que o PCB pequeno e desenraizado das lutas 

sociais que se apresenta à luz da legalidade em 1985 faz-se assim justamente por 

radicalizar a política democrática, e não o seu contrário, como tentam justificar autores 

como Luiz Werneck Viana ou Raimundo Santos. Encontramos tal opinião também no 

pesquisador Fabricio Silva (2005, p.159): 

A legalidade apresentou para a sociedade o PCB em seu tamanho real: 

um partido enfraquecido, pequeno e com profundas dificuldades 

organizativas, “depurado” de seus setores mais pujantes, organizado à 

moda militarista e burocratizada numa sociedade que pedia 

dinamismo, pluralidade, descentralização e compromisso radical com 

a democracia. 

O PCB fragiliza-se por eleger falsos problemas como sendo seus objetivos 

principais, em uma lógica de compreensão da democracia como valor universal e não 

como valor de classe; por se render ao politicismo advindo dessa linha política, fazendo 

com que o partido perdesse espaço para o PT junto à classe operária. Ao abrir mão da 

centralidade operária, eleger falsos aliados e priorizar o campo institucional, o PCB 

pavimentava o caminho de seu desenraizamento social.  

Neste momento histórico em que o PT – Partido dos Trabalhadores, chegando a 

12 anos de governo de coalisão com a burguesia, abandona qualquer perspectiva 

socialista, assume um perfil de centro-direita, com um programa econômico que 

privilegia os monopólios capitalistas do campo, as grandes empreiteiras e o capital 

bancário (que lucrou mais nos governos petistas do que nos governos neo-liberais 

anteriores) é necessário que se atualizem as pesquisas sobre o papel dos partidos 

políticos e, em especial, aqueles que tem origem junto à classe trabalhadora.  
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Em uma conjuntura onde alguns intelectuais, com uma trajetória de esquerda, 

como Emir Sader e Valter Pomar
38

, reivindicam que as forças de esquerda apoiem o 

governo petista, chamando o “voto útil no PT” – pois esse seria um governo que garante 

um pacto social com benefícios à classe trabalhadora e que as manifestações contra o 

governo poderiam provocar a eleição do campo político neo-liberal,  provocando um 

retrocesso – é de grande valor o estudo da trajetória do PCB, que também reproduziu o 

discurso do pacto social e uma política de contenção das lutas sociais para evitar um 

“retrocesso maior”.  

Nessa conjuntura, a posição desses intelectuais e de setores do PT assemelha-se 

às posições do PCB na década de 1980, que conclamava o “voto útil no PMDB”, e 

condenava as posições de independência de classe de PT e PDT, com suas candidaturas 

próprias e ações de enfrentamento de classe nas lutas sociais. Segundo o PCB, as 

posturas autônomas de classe e acirramento dos conflitos poderiam enfraquecer o 

PMDB e a frente democrática, alimentando o risco de retorno da Ditadura. A 

experiência histórica demonstrou como foi prejudicial a propositura do PCB  ao propor 

que os trabalhadores se desarmassem e perdessem sua independência como classe – que 

o digam os momentos onde a classe não esteve organizada o bastante para barrar o 

processo de auto-reforma do regime nos moldes burgueses. Um dos resultados foi o 

próprio processo de desagregação e enfraquecimento do PCB, a perda de força de uma 

ferramenta que a classe operária brasileira havia forjado e que, nos anos 1980, 

assimilava-se definitivamente à ordem. 

O estudo desse processo de desagregação do PCB, sua assimilação à ordem, ao 

processo de transformismo e revolução passiva orquestrados pelo regime, o impacto da 

manutenção de uma estratégia nacional e democrática que levava a uma tática política 

pluriclassista, colocam-se aqui como elementos que pretendem contribuir para que a 

história não se repita como farsa, para termos mais diagnósticos dos erros históricos que 

os trabalhadores e suas organizações já cometeram, e que a classe trabalhadora possa 

sempre estar aprendendo com seus erros.  

 

 

 

                                                           
38

 Tais opiniões são explicitadas em Emir Sader no artigo “Não é a copa imbecil, são as eleições” (Blog 

da Boitempo, publicado em 05.06.2014) e em Valter Pomar pode ser visto no artigo “Nem todo “escravo” 

tem a mentalidade da “casa grande” (Blog da Boitempo, publicado em 18/06/2014).   
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ANEXOS 

ANEXO I 

Jornais referenciados na pesquisa 

 Voz da Unidade n. 01, 30.03-05.04.1980. 

 Voz da Unidade n. 02, p. 3, 10-16.04.1980. 

 Voz da Unidade n. 04, 24-30.04.1980. 

 Voz da Unidade n. 05, 01-07.05.1980. 

 Voz da Unidade n. 06, 8-14.05.1980. 

 Voz da Unidade n. 07, 15-21.05.1980. 

 Voz da Unidade n. 08, 22-28.05.1980. 

 Voz da Unidade n. 10, 05-12.06.1980. 

 Voz da Unidade n. 12, 19-25.06.1980. 

 Voz da Unidade n. 13, 26.06-04.07.1980. 

 Voz da Unidade n. 16, 18-24.07.1980. 

 Voz da Unidade n. 24, 12-18.09.1980. 

 Voz da Unidade n.25, 19-25.09.1980. 

 Voz da Unidade n. 26, 26.09-02.10.1980. 

 Voz da Unidade n. 27, 03-09.10.1980. 

 Voz da Unidade n. 30, 24-10.10.1980. 

 Voz da Unidade n. 34, 21-27.11.1980. 

 Voz da Unidade n. 35, 28.11-04.12.1980. 

 Voz da Unidade n. 36, 05-11.12.1980. 

 Voz da Unidade n. 37, 12-18.12.1980. 

 Voz da Unidade n. 39, 31.12.1980-08.01.1981. 

 Voz da Unidade n. 51, 02-10.04.1981. 

 Voz da Unidade n. 54, 01-07.05.1981. 

 Voz da Unidade n. 55, 08-14.05.1981, Suplemento especial Teses para um 

Debate Nacional de Comunistas pela legalidade do PCB. 
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 Voz da Unidade n. 57, maio de 1981. 

 Voz da Unidade n. 59, 05-12.06.1981. 

 Voz da Unidade n. 63, 03-09.07.1981. 

 Voz da Unidade n. 64, 10-16.07.1981, Encarte especial – Tribuna de debates 

 Voz da Unidade n. 66, 24-21.07.1981. 

 Voz da Unidade n.67, 01-07.08.1981. 

 Voz da Unidade n.69, 14-21.08.1981. 

 Voz da Unidade n. 73, 11-18.09.1981. 

 Voz da Unidade n. 81, 05-12.11.1981, Encarte Especial – Tribuna de Debates. 

 Voz da Unidade n. 83, 20-27.11.1981. 

 Voz da Unidade n. 85, 04-11.12.1981, Encarte especial – Tribuna de debates. 

 Voz da Unidade n. 87, 18-25.12.1981. 

 Voz da Unidade n. 91, 29.01-04.02.1982, Encarte especial. 

 Voz da Unidade n. 92, 05-11.02.1982, Encarte especial.  

 Voz da Unidade n. 108, 10-18.06.1982. 

 Voz da Unidade n. 109, 17-23.06.1982. 

 Voz da Unidade n. 110,24-30.06.1982 . 

 Voz da Unidade n. 112, 08-14-07.1982. 

 Voz da Unidade n. 113, 15-21-07.1982. 

 Voz da Unidade n. 114, 22-28-07.1982. 

 Voz da Unidade n. 120, 02-08.09.1982. 

 Voz da Unidade n. 124, 30.09-06.10.1982. 

 Voz da Unidade n. 126, 14-20.10.1982. 

 Voz da Unidade n. 127, 21-27. 10.1982. 

 Voz da Unidade n. 129, 04-10.11.1982. 

 Voz da Unidade n. 131, 25.11-01.12.1982. 

 Voz da Unidade n. 134, 16-22.12.1982. 
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 Voz da unidade n. 135, 23-29.12.1982. 

 Voz da Unidade n. 147, 07-13.04.1983. 

 Voz da Unidade n. 148, 14-20.04.1983. 

 Voz da Unidade n. 149, 21-27.04.1983. 

 Voz da Unidade n. 150, 28.04-04.05.1983. 

 Voz da Unidade n. 151, 05-11.05.1983. 

 Voz da Unidade n. 152, 12-18.05.1983. 

 Voz da Unidade n. 153, 19-25.05.1983. 

 Voz da Unidade n. 158, 23-29.06.1983. 

 Voz da Unidade n. 161, 14-20.07.1983. 

 Voz da Unidade n. 163, 28.07-03.08.1983. 

 Voz da Unidade n. 164, 04-10.08.1983. 

 Voz da Unidade n. 165, 11-17.08.1983. 

 Voz da Unidade n. 166, 18-25.08.1983. 

 Voz da Unidade n. 168, 02-08.09.1983. 

 Voz da Unidade n. 169, 09-15.09.1983. 

 Voz da Unidade n. 178, 10-16.11.1983. 

 Voz da Unidade n. 180, 24-30.11.1983. 

 Voz da Unidade n. 181, 01-07.12.1983. 

 Voz da Unidade n. 184,05-11.01.1984. 

 Voz da Unidade n. 187, 28.01-03.01.1984. 

 Voz da Unidade n. 188, 04-10.02.1984. 

 Voz da Unidade n. 189, 11-17.02.1984. 

 Voz da Unidade n. 193, 17-23.03.1984. 

 Voz da Unidade n. 196, 07-13.04.1984. 

 Voz da Unidade, n. 197, 14-21.04.1984. 
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 Voz da Unidade n. 198, 28.04-04.05.1984. 

 Voz da Unidade n. 199, 05-11.05.1984. 

 Voz da Unidade n. 203 , 02-08.06.1984. 

 Voz da Unidade n. 205, 16-22.06.1984. 

 Voz da Unidade n. 207, 30.06-06.07.1984. 

 Voz da Unidade n. 208, 07-12.07.1984. 

 Voz da Unidade n. 209, 14-20.07.1984. 

 Voz da Unidade n. 210, 21-27.07.1984. 

 Voz da Unidade n. 211, 28.07-03.08.1984. 

 Voz da Unidade n. 212 , 04-10.08.1984. 

 Voz da Unidade n. 213, 11-17.08.1984. 

 Voz da Unidade n. 214, 18-24.08.1984. 

 Voz da Unidade n. 219, 22-28.09.1984. 

 Voz da Unidade n. 223, 20-28.10.1984. 

 Voz da Unidade n. 226, 10-16.11.1984. 

 Voz da Unidade n. 229, 30.11-06.12.1984, Suplemento especial sem numeração 

de páginas. 

 Voz da Unidade n. 235, 26.01-01.02.1985. 

 Voz da Unidade n. 237, 09-15.02.1985 . 

 Voz da Unidade n. 239, 02-08.03.1985. 

 Voz da Unidade n. 241, 16-22.03.1985. 

 Voz da Unidade n. 247, 27.04-03.05.1985. 

 Voz da Unidade n. 248, 04-10.05.1985. 

 Voz da Unidade n. 236, 02-08.02.1985. 

 Voz da Unidade n. 248, 04-10.05.1985. 

 Voz da Unidade n. 243, 30.03-05.04.1985. 
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 Voz da Unidade n. 249, 11-17.05.1985. 

 Voz da Unidade n. 250, 18-24.05.1985. 

 Voz da Unidade n. 253, 08-16.06.1985. 

 Voz da Unidade n. 254,15-21.06.1985. 

 Voz da Unidade n. 354, 16-23.07.1987. 

 Voz da Unidade n. 368, 23-29.10.1987. 

 Voz da Unidade n. 502, 26.07-01.08.1990. 
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ANEXO II 

 

Entrevistas realizadas 

 

Luiz Carlos Azedo, em 04 de fevereiro de 2014.  

Marcos Del Roio (questionários por correio eletrônico), em 09 de fevereiro de 2014. 

Antônio Carlos Mazzeo, em 22 de abril de 2014.  

Pedro Célio Borges, em 31 de janeiro de 2014. 

Anita Leocádia Prestes (questionário por correio eletrônico), em 16 de julho de 2014. 

Ivan Pinheiro, em 02 de junho de 2014 e (por correio eletrônico) em 19 de agosto de 

2014. 

Milton Pinheiro (questionários por correio eletrônico), em 16 de novembro de 2013; em 

06 de maio de 2014; 05 de agosto de 2014 e 23 de agosto de 2014. 
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