
Contribuições às Teses ao 14º Congresso Nacional do  PCB 

por Leonardo, Marques e Oliveira (PCB Sergipe) 

Essas contribuições são frutos dos debates e reflexões feitas durante o 
Congresso Municipal de Aracaju e nas duas reuniões posteriores, já não mais de 
caráter congressual, que serviram para aprofundar a discussão das teses e redigir 
essas contribuições. Fizemos questão de transcrever todos os pontos que 
achássemos que divergiam ou que pudessem enriquecer a tese, ainda que 
determinada observação individual não fosse consenso entre os camaradas.   

 

Tese 1 – O capitalismo hoje 

Ponto 123  - Tendo em vista o Fernando Henrique não haver sido exilado, o 
texto deveria ler-se assim: ... Acadêmico, com um passado de honestidade intelectual, 
com perfil progressista, ///////// era a face “charmosa” da burguesia,... 

 

Tese 2 – Socialismo: Balanços e Perspectivas 

As experiências anticapitalistas, principalmente no Leste europeu não se 
atentaram para o meio ambiente. O principal motivo, foi que estes Estados 
denominados Proletários, entenderam que se deveria privilegiar as Forcas Produtivas 
no processo de construção de uma nova sociedade para além do Capital. Ao se 
priorizar as forcas produtivas, privilegiou-se a construção de novas grandes plantas 
industriais, no que posteriormente se convencionou denominar de ‘industrialização 
extensiva’, que em traços gerais, foi a construção de forma continuada de grandes 
fábricas para a fabricação de bens de produção, com a finalidade precípua de ofertar a 
maior gama possível de produtos e serviços que propiciasse qualidade de vida para a 
sociedade. 

O entendimento das lideranças que estavam à frente dos aparatos estatais 
anticapitalistas, foi que ao final da segunda guerra, os países do leste europeu 
estavam atrasados em termos de desenvolvimento em relação aos países do oeste 
europeu. E neste sentido, as jovens sociedades anticapitalistas teriam, primeiro, que 
alcançar o estágio de desenvolvimento alcançado e numa próxima etapa ultrapassá-lo. 
Contudo, ao enveredar por este entendimento, ocorreu progressivamente um ônus 
para o meio ambiente, isto é, os rios e a atmosfera foram gradativamente sendo 
poluídos. Ainda no século XX, vários militantes dos PC’s que não estavam na direção 
de nenhum Estado Proletário, sentiram que as suas direções não se sensibilizavam de 
forma mais contundente – através de manifestações com maior regularidade e de 
resoluções políticas - com a progressiva poluição do meio e, em muitos casos, 
contribuíram para a formação de Partidos Verdes. 

Portanto – pelo menos durante boa parte do século XX-,   os PC’s – e 
muitas agremiações político-partidárias do espectro marxiano-marxista que estiveram 
ou não à frente das experiências anticapitalistas, não se ativeram para o 



equacionamento e resolução da questão ambiental, ficando, não raras vezes, 
circunscritos à preocupação – sem dúvida fundamental – da libertação material da 
sociedade da dominação do Capital. 

Coadunado com a problemática ambiental, necessitamos nos reportar à 
Cultura. Durante boa parte das experiências vigentes no Leste europeu, e em menor 
incidência nos outros países anticapitalistas, as frentes Cultural e Intelectual, também 
não raras vezes foi enfocada de forma secundária, e quando foi percebida como área 
de atenção central, serviram de sustentáculo para a manutenção das resoluções 
advindas das instâncias superiores das direções nacionais dos partidos que 
dominavam-dirigiam estes mesmos Estados autodenominados Proletários. Este 
fenômeno ficou cristalizado com a erupção do denominado Realismo Socialista, que 
em traços gerais, foi entendida como uma nova forma de conceber e perceber as 
várias formas de manifestação e produção artística. Ontologicamente, o Realismo 
Socialista, propiciará uma ‘Revolucao Cultural’ na sociedade, tendo em vista, que a 
mudança da mentalidade na sociedade é um processo de ‘longue duree’, 
necessitando assim, do empenho da sociedade politica e civil, mais precisamente um 
esforço conjugado nestas duas frentes.   

Portanto, a nascente sociedade revolucionária, necessitará criar – caso 
não existam -, instituições que fomentem e desenvolvam a Cultura de corte 
revolucionário – operário-camponês -, e progressivamente criar e fortalecer a contra-
hegemonia. 

O que convém comentar também, é a respeito das tipificações das 
sociedades anticapitalistas, isto é, se foram Socialistas, Socialistas de Estado ou 
Capitalistas de Estado. Pensamos que uma formação político-econômico-social pode 
ser considerada socialista tendo como parâmetro simplesmente a estatização - toda 
ou em parte - dos meios de produção, pois ao mesmo tempo, o nascente poder 
revolucionário precisa ter em foco como proceder com as relações de produção, isto é, 
quais os atores sociais que realmente controlam o aparato produtivo.  Podemos 
perceber que pelo menos nas experiências russa e chinesa, foi se formando nos 
interstícios do jovem Estado revolucionário, uma nova Burguesia – também 
denominada de Burguesia de Estado -, que foi se afastando – nos seus anseios e 
perspectivas – do restante da população. Progressivamente esta mesma burguesia foi 
– além do aparato estatal – se infiltrando e ramificando no aparato partidário.  Diante 
desta situação que surgiu, fica difícil entender as sociedades revolucionárias que 
surgiram como Socialista ou Socialista de Estado, pelo fato de que não ocorreu a 
revolucionarização das relações de produção apregoada pelo legado marxiano. 

 

Ponto 22  - A Tese comenta que as experiências anticapitalistas que ocorreram 

não podem ser denominadas de Capitalismo de Estado, pelo fato dos meios de 

produção terem sido coletivizados. Pois bem, na ex-U.R.S.S. ainda com Lênin em 

vida, surgiu nos interstícios do nascente Estado Revolucionário Soviético, uma nova 

Burguesia, que foi progressivamente – nos seus comportamentos, hábitos - se 



diferenciando do restante da sociedade. O mesmo processo se verificou – e foi se 

cristalizando na era Staliniana - por entre o PCUS, dando origem ao fenômeno do 

apparatchik, que foram os funcionários que foram adquirindo privilégios, muitas vezes, 

tendo ascendido na hierarquia por meio de indicações – muitas vezes protagonizadas 

por instâncias imediatamente superiores ou pela direção nacional - ao invés do mérito. 

A Coletivização e/ou Socialização dos meios de produção não bastam a si mesmos, 

para considerar uma formação econômico-social de aspecto socialista. O centro da 

análise – mesmo que não sendo único - está em saber como se desenvolverão as 

relações de produção, isto é, quem realmente, de fato, controlará o aparato produtivo. 

Visto que, nas experiências anticapitalistas foram promulgados comunicados – de 

forma enfática - acerca da inauguração da coletivização, mas métodos de 

planejamento, direção e controle continuaram tal qual ocorrera durante a fase anterior. 

Portanto, o que precisa ser enfocado é a revolucionarização das relações de 

produção. Assim como, não se tomou medidas mais consistentes – muitas vezes com 

a desculpa de que deveria avançar as forças produtivas para alcançar a 

produção/produtividade do ‘mundo capitalista’ - que enfrentasse, por exemplo, a lei do 

valor. Desta forma, estas são algumas das evidências que nos permitem entender que 

as experiências que ocorreram, podem ser consideradas como ‘Capitalismo de 

Estado’. 

Ponto 35  – A participação dos PC’s, da mesma forma que possibilitou 

melhorias para a sociedade, terminou por domesticar a classe trabalhadora. A 

domestificação se deu em decorrência dos acordos prévios entre os governos russo, 

Inglês e estadunidense, consagrados em Teerã e Lalta. 

Ponto 43  – A decisão de levar adiante a construção do ‘socialismo em um só 

país’, na sua ontogênese fere o legado marxiano. A tese do ‘socialismo em um só pais’ 

não foi novidade do século XX, sua idéia provém de finais do século XIX, mais ou 

menos 1879, sendo combatida pelos sucessores mais conseqüentes de Marx. 

Qualquer formação econômico-social – e foi o que terminou se verificando 

- que se pretenda para além do Capitalismo, não deve ser circunscrita a uma única 

nação, sob o risco do reaparecimento dos mecanismos econômicos do Capitalismo. 

Ponto 44 – No ano da morte de Lênin até 1937-38, ocorreu um expurgo 

daqueles que – com fundamentação teórica - divergiram e procuraram alertar para as 

deturpações que, à época, ocorreram durante a trajetória da jovem republica soviética. 



Ponte 45  – O Processo de industrialização pesada e coletivização forçada foi 

implantada de forma administrativa - depois que boa parte dos quadros que 

contestaram o direcionamento dos planos - foram expurgados. Estes dois fatores 

foram implementados, muito contribuindo a leitura do jovem Marx que, entendeu que 

para a formação de uma nova sociabilidade, deveria promover o desenvolvimento das 

forças produtivas, propiciando progressivo bem-estar para a população, e que, se 

ocorreu a ameaça do fascismo, foi em grande parte deido à política desenvolvida na 

época Staliniana com relação ao MRI. 

Ponto 46 – Não se rompeu com as relações de produçao Capitalistas na 

URSS, tendo em vista que não se alterou questões fundamentais como planejamento 

e execução, isto é, não se concretizou a revolucionarizacao das relações de produção. 

Ponto 77  – Visto que permanece a defesa de que as experiências foram 

socialistas, necessitaremos fazer comentários a respeito. Neste ponto, coloca-se 

ênfase na propriedade coletiva e estatal como alicerce do Socialismo. Fica difícil 

perceber tal relação direta, por que o Modo de Produção Capitalista – até na 

contemporaneidade - utiliza tais formas de propriedade, a exemplo da propriedade 

coletiva como o Kibutz em Israel, e estatal sem que possamos pelo menos ter um 

mínimo de certeza de que estas formações econômicas Capitalistas estejam se 

encaminhando para o Socialismo. Pois, quando fica enaltecendo a titularidade – o que 

dá para se depreender do texto -, termina-se por cair num dos perigos, combatidos por 

Engels, que é o Socialismo Jurídico, que tem em Anton Menger um dos seus 

principais expoentes.  

Tese 3 – A Estratégia e a Tática da Revolução Socia lista 

E por fim, devemos ter mais atenção com relação à política de aliança, em 
que de imediato, muitas vezes pensamos que devemos nos aliar à forças políticas que 
na sua essência não fica visibilizada como marxista ou progressista, no sentido mais 
amplo do termo. Mais precisamente nos referimos ao PSol. Durante a fase que muitos 
do seus militantes ainda estavam no PT, o PSTU fez vários convites e, ao mesmo 
tempo, não economizou esforços para se reunir com estes militantes descontentes 
com os rumos do PT, para conversarem a respeito de possível surgimento de um novo 
Partido Político Marxista. Segundo a direção do PSTU, todos os chamamentos caíram 
no vazio e ao final, estes mesmos militantes entenderam que se deveria – o que de 
fato veio a ocorrer - fundar um novo partido. Geneticamente, o PSol é vitimado de uma 
enfermidade que não é nova no interior dos partidos de linha marxista, que é a 
tentativa de confluir Marx + Kant, sintetizado no Socialismo ético. Na prática e discurso 
do PSol – não é que não seja importante -, mas de forma costumeira, a direção do 
PSol fica apegada à palavra de ordem de defesa da ética e da cidadania. Esta 
tentativa de conjugar Marx e Kant não é da contemporaneidade, pois sua 



manifestação veio a tona na época da segunda internacional. 

Assim como, durante a campanha presidencial de 2006, camaradas do 
PCB entenderam que o PSol manteve com o PCB atitude de pouco empenho na 
consecução da aliança, manifestando uma clara tendência de exclusivismo típico do 
rol dos partidos burgueses. 

 

Ponto 74 – A fim de cumprirmos a prédica Leniniana, que é a de que o PC 

deve estar preparado para atuação de maneira ilegal, devemos realizar cursos de 

formação político-militar que versem sobre chefia, liderança, estratégia, tática e se 

possível até aspectos elementares da guerrilha e formas de luta urbana. Ao mesmo 

tempo, quem muito poderá contribuir são militantes mais antigos do Partido que 

fizeram parte direta/indiretamente do Setor Especial. Bem como, fazer acordo entre 

organizações que utilizem a Guerrilha como forma de luta anti-institucional, visando 

treinar quadros. 

Ponto 86 – II – Proposta para um programa de transi ção ao socialismo: 

Letra p) Instituir uma política ambiental que preserve as florestas e a 

biodiversidade, os rios, as fontes aqüíferas, o espaço público, e as fontes de energia, 

que recupere as áreas degradadas e quer promova o reflorestamento. A reordenação 

da produção para a redução dos gastos com recursos naturais e de energia, com a 

retirada de todos os bens ambientais da categoria de bens econômicos, reconhecendo 

assim a natureza como algo que vai muito além de um reservatório de recursos 

econômicos e produtivos.  

Criar os pontos r e s: 

r) Substituição do sistema partidário-eleitoral burguês e instituição de novas 

formas de representação direta dos trabalhadores. 

s) Formar um Novo Homem (um novo ser social em todos os sentidos), através 

da educação e cultura crítica de conteúdo contra-hegemônico ao modelo imperante, 

alicerçando novos valores. 

Ponto 87  –  

Tópico 7)  a fomentação de um amplo movimento político-cultural em defesa do 
Socialismo, que englobe a solidariedade internacionalista e o resgate das experiências 
revolucionárias internacionais./////////// Este campo de ação envolve uma ofensiva 
radical na formação política e a combinação com atividades culturais capazes de se 



tornar um movimento de massas inovador e criativo, de resgate da cultura 
revolucionária, seus principais personagens e ícones, as datas marcantes do 
movimento revolucionário international; também de criação de bens culturais, de 
conjuntos musicais, de poetas e artistas plásticos, capazes de expressar o que há de 
mais humano através da arte, e ao mesmo tempo se antagonizar com o 
estranhamento produzido pelo capitalismo e a necessidade de emancipação humana 
através da revolução socialista. 

Ponto 88 - Deve ser revisto o calendário de mobilizações, caso o mesmo 
venha entrar nas resoluções. 


