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O nosso pont de partida ar áiise . . 
Brasileiro, nes~_perfodo foi 0 d; fnc:Cá~ da ffistóna do Pll!tido Comunista 
des da própria História brasileU"· a. Vetn dafla como umafireflexo passJVo da'i vicissitu-
f, • ·c~ . a nossa •nn""â .. PC'B OJ um paro o naciOnal, refletindo todos os a . --~ o que .o . sempre 
ra, no que ela teve de mais r · .. . v~s e recuo da SOCtedade brasilei
Te0l88 de Ciênc~ Humanas (7)~~~~\~sÕ)~m: Construindo o PCB: 1922-1924" 

. O que deseJamos afirmar com is o tem a ve . . 
voJvunento do capitalismo no Brasil e o I de r com a VIa assu~da peJo desen
popular _- como forma de e:xpressão da ~8. ~mãnhadc;> pelo •~eário naciooaJ-
burguesta ~rbana. m a e politico-socJal da pequena-

Partimo do princípio de que a via · ária 
introduzida neste País com a economia : 1?0 -~ desenvolvimento capitalista. 
burguesia urbana n esquema de alianças %rr1 foJ mcal?az de inserir a pequeoa
permanententcmente entre o Estado e os mo~~ dollll;"~te. fazendo-a oscilar 
d~ assume, em seu momentos de crítica ao . o SOCJa:'S· E ta trajetória pen
b~ ~ti-liberal, nacional-po ular cu·a re~republicano,_~ feiçãojaco
~rros anos da Repdblica. ~ai v~m~ i~~óor_ ilu ~ao é o posttivtsmo laico dos 
vunentos sociais desde o fmaJ do écuJ sadgJ.co, . ntando o protesto dos mo
das ~-~ socialistas entre nós não ~ pas o no Brasil, vem a ser uma das fomes 
abo~CJorusta e republicanista d~ muitos ~do~ ~ de surpre:eoder a pr~ncia 
jil~dhisPtas ~ Primeira Repóblica (Evaristo de Morac:~~-~~deos Lacesocialistas e tra

o ererra, etc.). aw•CJO rda, Astro-
. Esta herança será decisiva para a formação "d 16 . 

ngentcs comunistas, atando-os intimame . às I _eo ~ca de nossos primeiros di· 
nte particularidades da vida politica bra-

• c . 
omuru~~ão apresentada na Mesa-Redonda.. H" . 

promov•da pela Voz da Unidade no Clube d EA JStór:_~a do PCB e a Democracia no Brasil" 
curso colctiv<?l!_roroovido pelo Cr ''Partid e Qgcn_haria, de Recife (PE) no dia 24/03/86 e oo 
naJ da ANPUH/Rio, 1987. os e ovunenros de Esquerdo" no Eoco.ntro R~gio-

116 

sileira,. fazendo-os, alguns deles, relletir estas paruc , q,ue • n 
fonna inconsciente, espondnea, intuitiva. Em ~ ~ poeafvel dizer 
militantes comunistas ac:ompanharlo, ao longo da Primeira Rcp4blica, as lutas mms 
progressistas da sociedade brasileira. traduzindo-a em suas lo11JJU1aç6ca parti(U
rias; mas serão inçapazes de se IOr'D&J'em um reflexo crllico, tnnaforD*Ior dessa 
herança naciooal. E o que acontece, por exemplo, com a mai<s original cootribuiçio 
do PCB nos anos vinte- a teoria da Revoluçlo Democrático-Pequeno-Borgucsa 
como será mostrado mais l frente. 

Foi à luz desses pressupostos que estudamos os dive1'SOS aspectos da história 
do PCB nos anos vinte. 

AS ORIGENS IDEOLÓGICAS DOS PRIMEIROS GRUPOS 
COMUNISTAS 

Em primeiro lugar. a formação ideológica prtvia dos primeiros dirigentes co
munistas brasileiros. Aqui, recusamos a velha e tradicional abordagem dos remanes
centes anarquistas na prática e no discurso OOiliUDÍStas. Abordagem ~ta 
da história e das idéias DO Brasil que cega pelas falsas evidencias factuass, nio se dá 
conta nem ~ do fato ~ ser o próprio anarq~ brasileiro uma _correo~ ~x
tremamcnte eclétiCa e, por ISSO, lamb6o um retlex.o da formaçio IOCial brasileira. 
Senão, como entender. por exemplo, a mixórdia ideológica representada pela defini
ção do "ideal sindicalista" como sendo "a real~ prática e ~tal das leis 
científicas da sociologia"? (cf "Vida Proletária: Organização Social Sindicalista ... O 
Brasil: 4, 7/6n3). Mistura de Positivísmo com aoarco-sindicalismo'! E os vfnculos 
do anarquismo <:<>ma maçonaria? E o utopismodos aoarq~tas ~ em.w~ de 
Mauricio de Lacerda'! Isto, sem falar oas complexas relaçoes dos ' libertários com 
o movimento tenentista, em 1924. Acrescente-se, ainda, a atitude dos anarquistas 
em relação a certas manobras governamentais nos meios openúios do Rio de Ja
neiro, tal como a eleição de lo Dias para represenw a classe .operária brasileira 
em Genebra. em 1926. 

Mais instigante para o conh imento dessa rustória é a matiz nacional-popular 
na gênese dessas ideologias iai (po itivismo, socialismo, anarquismo, comunis
mo, trabalhismo, te.) e qu t m a ver m as lutas abolicionistas e republicanistas 
do Brasil, como já dissem mais atr . N te ntido,. a biografia mesma dos velhos 
militantes socialistas em nos:~ Paf é um {ndi dessa característica histórico-g~ti
ca acima apontada. De utra ~ , c entender então a ligação de Bvaristo de 
Moraes com o ~bolicionis e Republi ~mo em 1'in:> do século ~: as re~-
õe de Mauric1o de Lacerda mo Henru mo e, depoiS. oom o Nilismo; a aproXI

mação de Joaquim Pimenta . m o aotisfl_lO etc. Isto. sem falar nos mili~tes que 
po teriormeote se oonve te c mWlllmo-marx.tSta, tal como A trojildo Pe
reira. Cristiano Cordeiro. l...eônidas Rezende, Luis Carl Prestes e oulrofi, mi
xime em suas relações com movimento t nentista, de aquela herança sempre 
suscitou problemas para a direção política do PCB. 

A esta caracterfstica - o nl8tiz oaciooa1-popular - ~ ~reciso acrescentar o re
forço das influências (X> itivistas e evoluciorustas o socialismo internacional da 
época (incluindo, depois, o próprio " marxismo- leninismo" da ID! Intcroaci oal 
Comwüsta) que não abandonará tão cedo o pensamento aocialista brasileiro. Sobre 
isto, 6 necessário recuperar um pouco das vicissitudes das idéias de Marx oa gun
da. metade do século XIX. E ui é de notar-se a transformação que sofreu a teoria 
social marxiana oo sentido de converter-se ora em discurso (positivo) do m!todo 
das Ciéocias Sociais, ora numa concepção (ontológica) do rmmdo. Essa conversão 
metodológica e/ou filosófica - cujo eixo é o materialismo wonista e uma sociologia 
"científica" - será o pano-de-fundo do projetos de cqnstruçio socialista DO mupdo 
inteiro, particulannente nos países mais atrasados da Asia e da América Latina. e de 
se salientar que esta influEncia será tão forte que impregnará. inclusive, o anarquis
mo (~-se, por exemplo, a obra O Apoio Mátuo, de Pedro Kroptkine) e o anarco-
iodi · mo brasileiro, tal como acontece com 08 trabalbos de J~ Oiticica, Eve

rardo Dias, entre outros. 
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O PCB E A INTERNACIONAL COMUNISTA 

E~ segundo lugar, estudamo a relação do PCB com o I C. Esta talvez seja a 
parte ma.tS be~ succ:ruda desta eml?rei~a. Aqui, também, o impre.ssionismo gerado 
~las falsas e~Jdêncw testem~ foi responsáve~ pela c~~llidade da tese que 
Vlllcula orgarucament.e, desde as on~ens, os comumstas br.asilcuros à Int.emaciooal 
Comtm!Sta. Embor~ ~trojildo Pere1ra tenha afirmado que, desde 1919, se tivesse 
co~unento ~ cnaç~ da IC: em. M~u, através de notícias veiculadas pelo Po
pulme, de Pans, tem Sldo mwto difícil comprovar qualquer vinculação orgânica do 
PC~ com a IC, pelo menos, ante de 1922, depois do Congresso Constituinte do 
Pa.rt:1~o (março de 1922). Recentemente, algumas pesquisas revelaram que uma.de
legaç~ da KOMINrERN vei~ ao Brasil, em meados de 1922, com o objetivo de 
apr~ os progr~s do moVlmeoto ?Omunis~ em nosso País. Entretanto, é possí
vel dize.r, mesmo assun, será escassa a mfluênc1a prática da IC sobre a linha do PCB 
chu:ante toda a década de vinte. 

A despeito da im(?Ortância ~tratégica, para a sobrevivência dos PCs, CJUe re
presenta o seu reconhecu:neoto ofictal pela rc há-de-se reconhecer que a dectSão de 
fundar um PC e buscar sua vinculação orgânica com a KOMTNTERN foi mai um 
at~ ~teral dos mi~tante~ socialis~ brasileiros, e que teve um papel decisivo no 
p~uos anos. de extStêncta do Partido. Na verdade, a elucidação das origens das 
rolaçoes orgânicas _en~ o PCB c a ! ntem~on:at Comunista passa pela recuperação 
do pr.~ constitutivo das agênctas reg10nrus da IC, d s órgãos infonnativos e 
doutnn~nos para a América U\tina pela participação coletiva dos delegado Jati
ooamencanos nos. cong~os da rganização Internacional e, naturalmente, pelo 
a~~to progr~IVO do mtere~ ~a rc pela América Latina, ou seja, quando o im
perialis~ ame~o ganha mru tmporl.ância nas formulações comioternianas da 
reyoluçao mundial. Em ~·. procu~~os mo trar que a efcti vidade orgânica e po
~tica ~uele _vín~ulo foi mwto pre~udicada, o~ década de vinte, pela ausência d 
mstâr~Clas re~onéUS da IC (secretan.ados, cormtês, bureaux) que roediatiza aquela 
re~i s6 vmd.o a ocorrer tal materialização orgânica em 1926, ainda as itn com 
mwtas megulru;sdad~, como admitiu o próprio A trojildo Pereira em 1928. Por fim, 
quaodo aquela ligaça<: ~ d . faro efetuada, PCB freria uma inflexão na sua políti
~ de graves consequcncUIS para ua atuação futura no âmbito da sociedade rasi
le1ra. Porquanto, a m?dança no caráter das reJa ões entre a ICe o PCs lat:inoameri 
cano. é sobredeter:mw~da pelas transformaçõo que se dã no interior do próprio 
mo;vtmento com~tsta 1nlemacional: a análise "catastrofista" da revolução mundial 
(feu.a por Bukhanne • fracasso da rev lu " de Cantão, comandada pela KO
MINTERN, e .fmalmeote, o problemas qu amca avaro colocar o d Uoio da In
glaterra ~m proyeüo dos Estado nido · no qu diz r peito à polítlta imperialista 
~ Aménca Lanna. Estas aJ erações •rão consub tanciadas nas análises e resolu
çoes do VI Congresso da IC, realizado en tre J7 de julho e lç de setembro de 1928. 
O PCB, por suave~, r pr~uzirá integralmenle as rese aprovadas, neste Encontro, 
sobre. os países latmoamenc~os,_ na uas reso1uções do seu terceiro congress • 
ocom_do entre ~de .1928 e iníc1o de 1929. E a consolidasão dessa estratégia ( e
voluçao domocráti~-b~guesa ll!lti-.imperialist::t) para o PCs da América Latina. se 
~ oa I Çonferê~ta LatinoaJJle:n~a dos Partido ~omunist:as, realizada em Bueno 
Aires, a Julh<? de _1929, sob a <Ü!'cçao da JC. A partir daí, abre-se um novo (e longo) 
~ftulo fl;3 hist6~a destas relaçoes entre a IC e o PCB (e os demais Partidos Comu
rustas Latinoamencanos). 

A POLi ICA SlNOICAL DO P B NO ANO 20 

. .Um ter~iro ponto diz respeito à política sindical do PCB. aqui foi necessá-
no fnsar, JDaJ.S uma vez, o especffic da situação brasileira: o momento da história 
~a lC (1922) em que nasce C! PCB, e ~relações entre comunistas e anarco-sindica
~tas durante a dkada de vmte. Ao mvés de dedUZir a política sindical comunista 
diretamente das palavras-de-ordem da rc. buscamos estabelecer o fato (singular) da 
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coex.iBtblcia, na: prática sindical do PCB, de duas pou , on\IJKJW ne mun nu 
dive~ da história da KOM1NTERN (1919- 1921; 1921 - 1924), al6rn, 4! claro, 
circuost.iocia de terem os comunistas de disputar com os ''libertár· ''a hegemonitl 
no movimento sindical brasileiro. 

Quanto ao primeiro ponto, há de se reconhecer que a pre~ação uói.tária 
trabalho sindical no discurso comunista do início dos anos vinte, IJ"ia na verdad 
defrontar com tima flagrante dualidade de estratégias c táticas, oriundas d~ 1 -
mentos diversos da história da IC. Coexistiriam no PCB, ao longo da década de 
vinte, uma "estratégia ofensiva a curto termo", que punha a ênfase na ci ã do . -
vimento operário, através da criação de .. n6cleos comunistas" nas velhas o.rg~a
ções sindicais da classe operária, para dispu~ a hegemonia com os socialistas _c 
centristas sobre ela; e uma "estratégia dcferuuva,. 9ue, em f~ do ~efl~<;> do mo~
mento operário europeu e da ameaça às suas conqUIStas políticas e smdt~, p~ana 
a privilegiar então a criação de .. frentes ánicas" com reformista..'!, centnstas, cnstão 
o liberais, em caráter provisório. 

O segundo ponto refere-se à exasperação sectária do~ anarco-sin~~f.a:8 d~ 
Rio de Janeiro 9ue, frente à "invasão", agora, dos comurustas nos ~tos sm<f:icaJS 
cariocas decidiriwn organizar as suas associações na base de declaraçocs de pnncf
pios- "Íibertários" e rejeitar terminantemente a proposta de "frente Mica" comu
nista. 

Assim, embora atçada à condição de princípio, desde o artigo-progr~ do 
Movimento Comunista, a ,P?líti.ca de unidade indicai do comunistas pendena con
sideravelmente para o diVtSionismo, priVilegiando na prática a "estratégia ofensiva a 
curto termo" - traduzida nas "2I!s condições de admissão de um PC à IC". Ou, 
como diziam os 'anarquistas, na lhor das hipóteses, tal política sempre pressu~ a 
hegemonia prévia do Partido obro seu aliados. O re uJUtdo desta dupla ~~tica 
sindical. aonde não teria ]evado diretamente ao divisionismo, com o subsequente 
enfraquecimento do movimento opedrio. (a _divisão da Fede~ação. do T~balbadores 
do Rio de Janeiro, o esfacelamento do Smd1cato dos Saeatetros, o esv:wamento do 
Sindicato da Constru ão Civil, etc.), muito haveria contr1buído para manter o atraso 
político dos trabaJhadores, gu contjnuavam assim como objeto da sua em~cipação 
e não se tomavam em conseqüên ia ujeito da. ua af~:!ação política, ~edian~ ~ 
processo de auto-organização. Orientad a wna prática de depura . o part1dária 
dos sindicatos onde desenvolvianl a ua tivid.ade, os militantes corourustas favore
ceram muitas vezes a desagregação dos organismos. de. ~a, ao e~~arem em. di~
ptlta pela direção destas enti~ com o anarco -SJ?dicalistas, soctalistas ou mdi
calistas .. amarelos". A este re petlo, a confis ão ID81S franca que se conhece é o de
poimento de um ex-dirigente smilical do PCB, Joaquim Barbosa, reve~d~ as uoe:i
vas conseqüências da política lnstrumeotalizantes le_vadas a ca~ ';10 Sm;di~l~ dos 
Têxteis dp Rio de Janeiro, em ~ da década de. Vlllú:;, pelos a!JvlStas smd!' atB do 
Partido. E de se acrescentar que tais revelações VIJ'-se-uun parcialmente ratificadas 
pelas Resoluções do ID Congresso do PCB poucos meses depois. 

Mas é preciso advertir, também. para o fato de que esta dupla política sindical 
tinba suas raízes oa ambi~dade mesma das ~nce~ leninistas, sobretudo no ue 
tange à questão democrática. Como se tem tldo üftimamente, não há oo cbamad 
''marxismo-leninismo .. uma teoria (positiva) do Estado, e sim. uma teoria da Revo
lução. Na ausência, pois, de retleldio teórica sobre a natureza das instituições, o Es
tado é sempre concebido, no discurso marxista, como um instrumento, um utensffio 
de classe (dominante), destinado a. sumir, quando as classes desaparecerem. Desta 
forma. o sOcialísmo é visto como homogeneização política da soc-.edade, e a demo
cracia é pensada tão somente como um "expediente tático" a ser empregado numa 
etapa do processo revolucionbio. Assim, a palavra-de-ordem "frente Wúca" fica 
reduzida a uma manobra tática destinada a fortaJeccr a cl.asao operúia (e o seu Par
tido), contra seus &lidados de véspera ... Daí a permanente suspeiçiio que envolve 
o discurso unitário dos comunistas, quando levado para o movtmento de massas e 
aos a1íados da esquerda, em particular. 
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A ELABORAÇÃO POLfTICA DO PCB NOS ANOS 20 

Com isso, chegamos assim ao ponto central deste trabalho: a elaboração teón· 
co-polftica do PCB nos anos vinte. Se podemos negar, e com bastante raz.ão, a 
ex.isténcia de relações orgânicas entre o PCB e a IC, desde as origens deste 6Jtimo. 
já no que se refere a sua política, a questão é mais complicada Assistimos, simulta· 
neamen·te, à consolidação orgânica e pol1tica da (C, a construção de uma ortodoxia 
"marxista-leoinista" em plena expansão. Não há como negar que, não só a concep 
ção filosófica básica do marxismo ru o (o monismo materialista), mas também o 
discurso leninista da "revolução d moçrático-burguesa" se impõe como um para· 
digma necessário à ação dos PC da Asia e da América Latina, acrescentando-se 
apenas o seu caráter anti-imperialista. Este paradigma vai estar presente na maioria 
das estratégias revolucionárias aprovadas oos Congressos da IC tendo em vista os 
países "coloniais" e "semi-colomais". O caso do Brasil foge, contudo, um pouco a 
esta regra. Seja pela sua relativa autonomia orgânica. seja pela fonnação ideológica 
prévia dos nossos primeiros dirigentes c munistas, seja, enfim, pela via assumida 
pelo desenvolvimento do capitalismo n Brasil, fato é que a elaboração do comu
nistas brasileiros escapa ao paradigma lenini ta e se consubstan.cia ~uilo que foJ 
designado pelo nome d "Revolução Democrático-Pequeno-Bw-guesa' - uma teo· 
ria sem similar, não há: dúvida, no arsenal esLratégjco da Terceira Internacional. Esta 
1e0ria foi fortemente condenada na Vl Congresso da I (1928) por seu "anti- leni· 
nista", "anti-marxista'". " refon:nista", em suma, .. pequeno-burguesa". E, como tal, 
a causa dos insuce sos políticos do P B na década de vinte Realmente, comparando 
a polftica dos comunistas brasileiro ·, nesta época, com a tese da Revolução Demo
crática-Burguesa Anti Imperialista, vê.-se que as diferenças são gritante (c não há 
como deixar de ser, poi esta última tem como referência histórica a China). Mas 
isto não constituia razão suficiente para que fosse condenada a elaboração teórico
política do PCB. Afmal, ela bem ou mal ra um reflexo da situação política nacional 
o movimento "tenentista''. procurou, em suas limitaç- , expressar a particulari 
dade da que tão pequeo - burgu sa no Brasil. Daí o caráter (pequeno- burguê e as 
forças motrizes (o proletariado, apequ na-burguesia, a burgu sia indu trial, etc.) da 
Revolução Brasileira. Tinllaisto a ver com o lenioi mo? - iretament:e, não. Porém, 
quem aftrmou ser J nini mo uma t ria de valor hist6ri o universal? R ·a Luxem· 
burgo, aoalisand em l 1 a R v lução Ru a, dissera qu o erro d s bolcb vistas 
fôra transformar a nece idad em virtud . E o que era leninismo (na fonnulação 
estaliniana) senão a ex.trapola.çã universal das experiências revolucionárias na Rús
sia, a despeito de todas as suas vicissitud ? 

Sem embargo, cumpre reconhecer · limite e a fragilidade dessa elaboração 
nacional. Anotemos qu , antes de tudo .e]a é produto de uma atividade involuntária 
- flore ce num contexto de relativo isolamento em que atuaram os comunistas bra
sileiros em seus primeiro ano de vida Não foi sem razão que procuraram insis
tentemente o contacto (e as luzes) de Moscou. Depoi é possível constatar a todo 
instante a precária consistência dessa ela oração pela confusão terminológica que 
ela revela, traindo o apelo e a influência que o discurso cominterniano (da Revolu
ção Democrático-Burguesa) exerce sobre si. 

A este res ito, é muito ilustrativo o trabalho d Otávio Brandão - Agraris
mo e Industrialismo - pr ~he de refer~ncias à revolução democrá~co-burS';lesa. à 
revolução permanente, à aliança operário-camponesa etc. A assunçao desta lingua
gem denota claramente a ausência d uma consJStência estratégica no pensamento de 
Brandão, dando a entender, às vezes. uma plena aceitação por ele o discurso leni
nista Mas a limitação mais grave 6 certamente o caráter passivo, inconsciente dos 
aspectos nacionais dessa elaboração. Não há dúvida que se trata de uma concepção 
matizada. pelas partiçularidades nacionais da forma de domfnio burgués vigente na 
Primeira República. Contudo, falta aos comunistas brasileiro uma visão crítico-re
flexiva destes ma.tizes presentes em ua política. 

O resultado dessa fraqueza é a pronta submissão às críticas e palavras-de-or
dem da IC, em 1928-29, oo que diz respeito ao caráter e as forças motrizes daRe
volução Brasileira. A atitude dos delegados comunistas do Brasil em Moscou e 
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8 ..na & "-• foi l()b eilc 88N'ICC0, • I"'CIID .U Ulli,_ I'" "':A --~---
UCa...- n.u...., ' ~- partido Concordaram em a .. o.cr • n 

a Bnba. at6 rocentemen~.,..,. ~~tadu ~~ J'ules Humbert-Droz ._ tw da Rc-
grau com aa severas re&w"'W""""" w·-· 
voluçlo [)emocrátioo-Pcqueoo-Burgucaa. or que isto? 

O PCB E A KEVOLUÇÁO DE 1930 

O '"'-fiec'-o -'--"'·•~~ dessa história foi sem dúvida a pos.iç4o assumldacrlpctil 
~ ll' w............, · a.siJe. t&n sido duramente • 

PCB ante a Revol~ ~ 1930. Os comurustas %ste !:violento com urna "revolu-
cados porq~..,bavenamb ~te~re;o~~o a construção ideológica (da Rc
ção democr~co- ur • 93{ E ~ · do ue nunca; eprceoder o 
vol~) dos ~encedores em _l tado30. de rosa U:'•:vimen{o francamente contrare
comumstas, oao por terem pm . & ~ .. .v~ a nosi,.a.-. 

1 · nário mas por não terem nele participado aüvaroe~~· reJ.?~..--o r- y-.. 
vo UClO • • essistas da nt".(]uena-burguesia civil e militar. Se bvessem 
das correntes maas pt'~gr l ~mo (característicos da formulação "Revo-
~ ~á:o=e:a?. ::imperialista) e buscado se articular, na base~ 
. ......-- rofnitno · fosse com as facções mais avançadas da pequena- -
wn ~o~tista e da t:guesia. liberal, ~ ampla frente polf~ que desaguou a!: 
~de 1930, talvez tivessem cootnbuído para democratiZar os traços 
reaciooúios da Revoluçio Burguesa oeste Pafs. 
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