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Por um Partido Grande, Forte e Revolucionário (I).   
Por Luciano Morais*  

Às vezes surgem no Partido em Pernambuco dilemas que são prontamente classificados por alguns 
como falsas-polêmicas. Algumas discussões são minimizadas ou até mesmo negligenciadas por serem 
consideradas subjetivas, ou seja, menos políticas do que pessoais. Para aqueles que bloqueiam o debate a 
partir desse ponto de vista politicamente reducionista, tais dilemas são irrelevantes porque não 
conduziriam o Partido no sentido de torná-lo forte e eficaz na sua ação política revolucionária. 
Curiosamente, em essência, é essa a questão central que os que recusam discutir os temas substantivos: o 
que tem sido o PCB em Pernambuco, para onde pode ir e como pretende fazê-lo. Não é à toa que a falta 
de interesse em teorizar a realidade concreta e a percepção da subjetividade que envolve os agentes 
diretos e indiretos da luta social, prende a organização num beco sem saída e sem ressonância na 
sociedade e entre ativistas e militantes. Há uma dissociação entre o discurso político e os meios e modos 
de intervenção dos quadros partidários na realidade social e política.  

1.      A Armadilha de um Tempo Sem História.  

É fundamental observar que os recursos tecnológicos e o gerenciamento administrativo inseridos no 
processo produtivo nas últimas três décadas influíram decisivamente na forma de organização dos 
trabalhadores nos seus locais de trabalho e, mais ainda, na sua forma de ver o mundo. Ao mesmo tempo, 
nas duas últimas décadas de hegemonia político-ideológica neoliberal, os mecanismos utilizados para 
doutrinar os trabalhadores encontraram alguma resistência,  mas justamente pela inexistência de  um 
contraponto teórico à reestruturação produtiva neoliberal, este modelo se enraizou no mundo produtivo, 
econômico e social.  

As relações de trabalho, com seu lastro de conquistas, deixaram de ser a referência na luta da classe 
trabalhadora, enquanto esta cedia passivamente à ofensiva do capital aos seus direitos e em suas formas 
de organização. Parte da classe trabalhadora, sequestrada em sua subjetividade de força de trabalho 
explorada, deixou de se enxergar como classe em si. Instaurou-se o individualismo e a competitividade, 
alterando até a condição ontologicamente reformista, sua intuição de classe e sua consciência social. Não 
por acaso, incrédulos e órfãos das suas organizações de classe alienadas pela ilusão da “parceria” entre o 
Capital e o Trabalho, a condição de classe explorada só fez crescer nos últimos anos. A vanguarda de luta 
que sobreviveu neste período foi o retrato do atraso e do conservadorismo pintado, menos por setores 
pelegos ou direitistas do que pela  esquerda hegemônica reformista, a qual, capitulando diante do novo 
paradigma tecnológico e da hegemonia ideológica, passou a acusar e combater a conduta firme e classista 
dos partidos políticos e outras organizações revolucionárias.  

Diante desse quadro, impõem-se algumas perguntas:  

a)   Como resgatar o espírito revolucionário da classe trabalhadora numa conjuntura em que o 
conceito de “classe” é estranho aos trabalhadores?  

b)   Como conformar uma luta contra-hegemônica dentro e em face de estruturas sociais e estatais cuja 
institucionalidade burguesa parece reduzir a luta política e social a uma função mecânica, cuja 
eficácia depende apenas da boa regulação legal e de um consenso avalizado indiretamente por 
técnicos, burocratas, políticos profissionais etc?  e  

c)    Como construir e consolidar um partido revolucionário que se mantenha forte e coeso para ser um 
dos instrumentos centrais daquele resgate e dessa luta contra-hegemônica?  

Nas duas últimas décadas, alguns teóricos apregoaram o fim da história a partir do seu necessário 
corolário, ou seja, do fim do trabalho e da classe trabalhadora. Contudo, esses teóricos de fancaria não 
foram capazes de demonstrar como seria uma sociedade que se sustenta na apropriação do excedente do 
valor da mercadoria produzida pelo trabalho, sem a existência do trabalho. Uma sociedade dividida entre 
os proprietários dos meios de produção, em organizações cada vez mais complexas e ligadas entre si, 
relacionadas em diversos ramos da atividade produtiva, financeira e de serviço, acumulando em 
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patamares astronômicos a riqueza gerada nesta mesma sociedade dita livre do trabalho. Não foram 
capazes porque esta é uma contradição insanável nos marcos de uma economia e sociedade fundada na 
exploração do trabalho pelo capital.  

O avanço tecnológico que deveria proporcionar aos trabalhadores o gozo do ócio, mais tempo livre 
para dedicar-se ao lazer, ao estudo e ao desenvolvimento espiritual, foi na prática relativizado à medida 
em que a sanha do capitalismo pelo lucro máximo avançou sobre as conquistas da classe trabalhadora, 
precarizando direitos sociais e trabalhistas inspirados pela antiga  URSS e pelo Estado do bem-estar 
social. O desemprego estrutural, o aumento significativo da produtividade e a precarização do trabalho 
fortaleceram a lógica individualista e o crescente ceticismo na luta sindical e nas organizações partidárias. 
Parte considerável dessas organizações do mundo do trabalho e da política, desnorteadas ou simplesmente 
iludidas diante das lantejoulas do formalismo político burguês e deslumbradas diante da mecânica 
capitalista sofisticada sob o Deus mercado, abandonou a luta pela emancipação da classe trabalhadora.  

A eficácia político-ideológica desse conjunto de coisas que extrapola as relações meramente 
trabalhistas, que aprofunda e debilita as condições econômicas, pode ser melhor observada na 
superestrutura social, onde o modelo de exploração doutrina os explorados para a defesa do sistema 
explorador. Então, como se contrapor às sutilezas de organização desse novo paradigma? Como resgatar a 
credibilidade das organizações de classe usando uma nova linguagem de recrutamento e difusão do 
ideário revolucionário? Como se apropriar do legado das conquistas sociais e dos personagens da História 
relacionadas ao socialismo e às conquistas sociais de caráter socialista? Como mostrar ao povo que as 
idéias comunistas são as idéias do povo numa organização política? Responder objetivamente este desafio 
requer prudência política. Requer ousadia e criatividade. Requer um partido revolucionário. Necessita 
clareza na definição da tática e da estratégica partidárias.  

2.      Um Passo a Mais.  

Os maiores responsáveis pela luta que derrotou a Ditadura Militar (1964 – 1985) não gozaram ou 
conquistaram de imediato o reconhecimento e a possibilidade de participação na vida política 
institucional brasileira. Algumas organizações, a exemplo do PCB, supervalorizaram a tática de frente 
ampla para derrotar o regime ditatorial. Nessa luta em geral, surgiram e se consolidaram no imaginário 
popular figuras escusas que até então tinham sido quadros estratégicos do regime militar.  Ao mesmo 
tempo, despontaram na cena política quadros de corte político liberal.  Foram justamente estes 
personagens de centro, ligados ao MDB, que hegemonizaram a agenda da transição no cenário político da 
redemocratização.  

Outro episódio que prejudicou a organização dos comunistas do PCB nas últimas décadas foi a queda 
do Muro de Berlim e o desmoronamento do socialismo no Leste europeu. Estes fatos fizeram aflorar no 
Brasil a ação dos reformistas e liquidacionistas que propuseram o fim do Partidão e a adoção de outras 
formas de “luta” para a conquista de um socialismo prèt à porter.  

O PCB resistiu e redirecionou sua linha política na perspectiva da luta revolucionária pelo socialismo. 
O XIII Congresso do Partido, em 2005, foi o marco decisivo para a criação dos novos rumos. As 
formulações teóricas e as aplicações de uma política firme e conseqüente deram visibilidade e resgataram 
a credibilidade histórica do grande partido da classe trabalhadora brasileira. Tais mudanças tem 
repercutido no crescimento do corpo militante.  

3.      O Partido Cresce Quando Muda e Muda Quando Cresce.  

Provavelmente o PCB já havia se tornado a opção de vários militantes políticos antes do XIII 
Congresso. Identificamos dois motivos para essa escolha: 1 – A constatação de que a automação da 
produção e o aumento da produtividade aprofundaram as diferenças sociais e dramatizaram a situação de 
pobreza, além de extinguir grande parte dos postos de trabalho, jogando os trabalhadores na 
informalidade e desemprego; e 2 - A ascensão de parte da esquerda, notadamente de perfil 
socialdemocrata, em resposta às conseqüências nefastas da implantação do receituário neoliberal. Essa 
alternativa política popular logo foi questionada quando se percebeu a semelhança entre as agendas do 
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neoliberalismo e do petismo no poder, para além da retórica socialista.  Vimos então a criação e 
implantação de programas e projetos que gerenciam o capitalismo, fundados numa relativa  transferência 
de renda e num mitigado combate à pobreza.  

Num país de desigualdade social secular e de concentração de riqueza imoral, tais políticas são de 
grande aceitação e de difícil desmistificação no meio popular. Porém, tais políticas não são suficientes 
para debelar o desemprego, dividir o latifúndio, anular a especulação financeira e a concentração de 
riquezas.  

A chegada ao poder de personagens destacadas na longínqua luta pela redemocratização do país, 
inclusive na luta armada, não foi capaz de mudar a lógica das elites de Estado, seja na era FHC, seja n 
aera Lula. A não anulação das privatizações e a continuidade dos leilões na Petrobrás e o socorro 
escandaloso aos bancos, tão questionados no período FHC, e a manutenção da política monetária 
inclusive com a indicação de Henrique Meireles no Banco Central, demonstram esta afirmação. No 
Brasil, a classe dominante não tem um projeto de Nação soberana para o país, nem mesmo quando muda 
o perfil político-ideológico dos atores centrais. As agendas políticas se anulam. Todos falam a linguagem 
do reformismo social e político na perspectiva bonapartista, pelo alto: mudar para conservar, conservar 
para anular o pensamento e ação revolucionários.  

O PCB, ao confirmar em suas ações os acertos das formulações, principalmente após o XIII 
Congresso, tem recrutado novos militantes nos segmentos sociais em que atua. Este resultado tímido, 
porém, consistente, é fruto de um processo natural de atração para a organização e não de uma política de 
recrutamento e crescimento partidário. A atuação em diversas áreas, sem o propósito de além de difundir 
as idéias do Partido, recrutar militantes destacados destas frentes para as fileiras partidárias e a 
consolidação do seu papel de vanguarda, não tem sentido.  

O PCB é um patrimônio do povo brasileiro. Alguns militantes históricos defendem com grande paixão 
o Partido, até mais que o socialismo. São mais pecebistas que comunistas. Essa paixão, quando 
politicamente doentia, inviabiliza o crescimento partidário, pois, como iremos compartilhar com outros o 
objeto de nossa paixão, mesmo sendo ela de caráter coletivo? Este fenômeno possessivo ocorre também 
com os novos militantes que, em face da degeneração da maior parte das organizações políticas atuais, 
identificam o Partido como um retiro moral, se orgulhando de sua trajetória e de suas personalidades 
históricas, mas não pretendem compartilhá-lo, como se julgassem indignas as iniciativas de recrutamento.  

4.      O Desafio do Crescimento.  

Falar em crescimento partidário sem estabelecer critérios a este processo de cooptação de quadros é, 
por assim dizer, traumático e preocupante. São relevantes os exemplos interno e externo da sede de 
crescimento quantitativo sem observar a formação política que guia o processo para que, 
conseqüentemente, a quantidade não comprometa a qualidade.  Sabemos que isso já causou enormes 
desvios pessoais, políticos e ideológicos.  

A criação de novas municipais, principalmente nos interiores, onde o acompanhamento é difícil, 
muitas vezes é um processo voluntarista, sem racionalidade  política, meramente burocrático.  Como 
efeito, vemos a constituição de comitês sem organicidade, “fantasmas”, com quadros com pouca ou 
superficialíssima compreensão do programa partidário, além de carecerem de uma formação política 
mínima.  

A luta revolucionária é repleta de exemplos de forças que identificaram e aproveitaram as 
oportunidades históricas que as mudanças conjunturais ofereceram. Estas forças, geralmente, estavam em 
condições de fragilidade política e de insignificância numérica, mas avaliaram corretamente os 
desdobramentos políticos e adotaram estratégias de intervenção e cooptação nos espaços comuns de luta. 
Estas possibilidades surgem como resultado de erros e acertos, mas principalmente da dinâmica das 
reflexões e da viabilidade das ações, o que proporciona a esta força política sair do ostracismo ao 
protagonismo social em pouco tempo. O Partido Bolchevique em 1917, a ALN em 1935, o pós-guerra em 
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1945, a Revolução cubana e os processos bolivarianos na Venezuela e a Bolívia são exemplos de 
mudanças de correlação de forças importantes.  

Por outro lado, muitas vezes a acomodação e o conservadorismo neutralizam o potencial de 
crescimento. Para justificar a letargia e a carência de novos quadros, a relação e a solidariedade com os 
movimentos sociais se transformaram num marketing de inserção. Mas como justificar a paralisia do 
trânsito de fora para dentro do Partido se há participação nas lutas comuns dos movimentos organizados? 
Este cenário, que é reflexo da falta de política de oxigenação e crescimento, que não renova e perpetua os 
quadros dirigentes e militantes, nos dá a incômoda impressão de posse, de algo privado, amorfo, 
restringindo o acesso de novos militantes e impossibilitando a oxigenação do coletivo e a renovação do 
núcleo dirigente. Sendo assim, perpetuam-se também em seus postos vitalícios como relíquias de grande 
valor no conjunto do patrimônio.  

Há exemplos disso no Partido. Alguns agrupamentos mais antigos não conseguiram se tornar grandes 
partidos em suas províncias, nem recrutaram nos movimentos sociais, para o Partido, quadros destacados 
destas lutas. Também não despertaram nos mais jovens o interesse para dar seqüência a esta luta. Isto é 
fato. Isso também não quer dizer que falharam em manter o Partido, divulgarem suas idéias e 
estabelecerem relações de luta e solidariedade com amplas camadas dos segmentos sociais. Mas não 
foram capazes de torná-lo uma alternativa de poder justamente por não tê-lo tornado um agrupamento 
grande e forte o suficiente para reivindicar tal espaço.    

Em alguns casos até lograram êxito eleitoral, embora isto não signifique dizer que houve mobilidade 
interna de militantes. O que é mais preocupante ainda, pois, pressupõe-se que uma força política, 
conquistado o poder, se torne uma alternativa de poder. E, por isso, motive os lutadores do povo dispersos 
à uma aproximação com o Partido.  

Outras experiências acabam superando estas dificuldades e cometendo outros desvios. Nesses casos, o 
fortalecimento interno da organização, a formação política, a direção coletiva e a renovação de quadros 
favorecem o crescimento da organização. A qualidade dos militantes nestes núcleos desperta a 
curiosidade externa e, ou recruta constantemente, ou cria referências de identificação na sociedade. A 
questão fundamental para potencializar este quadro favorável são as ações de massas promovidas nestes 
núcleos. O que não ocorre. Estes núcleos contam com representantes de diversos setores sociais e se 
destacam entre jovens e no movimento cultura. Só não conseguem transformá-lo (o Partido), numa 
referência de massa, um instrumento dinâmico e viável no combate às injustiças.  

Então, estes núcleos têm um grande potencial, uma grande qualidade de intervenção e gozam de 
significativa credibilidade, mas não refletem amplamente, para fora da organização, este conjunto de 
coisas favoráveis. Ou seja, tem uma postura que favorece o crescimento e fortalecimento partidário, mas 
não sabem como usar esta força.  

O quadro apresentado nos leva a constatar que urge no PCB a necessidade de consolidar uma política 
de crescimento. Que recrute constantemente, através da divulgação da política partidária, da ideologia 
marxista, da forma de organização leninista, que utilize amplamente os recursos de comunicação 
disponíveis, que acompanhe as bases através das assistências efetivas e, sobretudo, conduza o resultado 
deste processo para as ações concreta e leve o Partido Comunista Brasileiro ao protagonismo da 
revolução socialista no Brasil.  
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