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          Através de tese emitida pela Comissão de Camaradas que trata sobre a estratégia e tá- 
tica do partido revolucionário verificamos que na  introdução,ficam bem claros os objetivos  
de longo prazo da revolução,os caminhos a serem percorridos,as formas de lutas de massas,em 
especial do proletariado o caráter da revolução(1)e o objetivo do partido,a conquista do poder  
político pela classe operária e a construção do socialismo,superando a hegemonia da burguesia    
na luta de classes(2) salienta que o partido será um instrumento de unidade no bloco histórico  
formulando uma política de classe anti capitalista. 
           Constata-se as ações do PCB ao longo da história,primeiramente procurando compreen- 
der a infraestrutura social brasileira,e logo os caminhos revolucionários.O PCB sempre tentan- 
do interpretar a formação social ainda não capitalista como um modo de produção pré-ca- 
pitalista(economia agrária)nossa tática naquele momento, certo ou errado,transitava no partido 
que o caráter da revolução era democrático burguês e um longo período de acumulação de for- 
ças , a intervenção do PCB nas lutas proletárias dos anos 60 trouxe como resposta o golpe de 64 
da burguesia e o imperialismo. 
         A aliança da burguesia nacional com o imperialismo,que redundou em sua ditadura de clas-
se,colocaria em cheque os elementos da até então tese da etapa democrático nacional que o 
partido perseguia.Já não seria um estado burguês democrático mas sim uma ditadura burguesa  
facista(7,8). 
          A dinamica capitalista que se inaugura com a hegenomia burguesa da ditadura cívico-mi- 
litar implanta no Brasil,através de uma economia monopolista,uma estrutura de classes onde se 
consolida a moderna economia industrial monopolista , generalizando-se o assalariamento e o 
aumento do proletariado urbano em detrimento do rural(23,24). 
          Assim a estrutura de classes apresenta um pólo burguês hegemonizado pela burguesia mo-
nopolista e um pólo proletário,com setores médios tendendo a proletarização. 
          A superestrutura do estado brasileiro não tem sido fruto de uma revolução burguesa 
clássica,nunca possibilitaram espaços de organização de poder às classes subalternas sendo até 
hoje as instituições do estado,a sala gerencial da classe burguesa.Esse estado democrático via 
Constituição de 1988 não será mais do que o meio institucional mediador da luta enter classes , 
sob a um poderoso monopólio ideológico capitalista,em que pese a entrada em cena do setor pro-
letário industrial e das suas grandes organizações,sua interferência no aparelho de estado não 
serão mais que governos em disputa com derrota para os liberais,ou reinvidicações da classe ope-
rária e camponesa dentro dos marcos do capitalismo(reforma agrária,lutas salariais e emprego) 
muito bem represadas pela social-democrácia que hegemoniza os setores operários. 
           Nossa tese de que a revolução tem caráter socialista(36) não se deve ao nosso vão 
desejo,mas sim porque a base da estrutura social brasileira foi modificada pelas relações 
plenamente capitalistas e seu estágio monopolista,abrindo-se a possibilidade da revolução prole-
tária. 
           O Partido Comunista necessita alianças,o proletariado necessita alianças,táticas e estrate- 
gicas,o caráter tático não supedita o estratégico,a que ter-se em conta que conformar frentes com



forças políticas reformistas,socialistas utópicos ou esquerdistas,somente se justifica se o objeti- 
vo for acumular forças para o embate contra-hegemônico na perspectiva do poder popular.  
 
  Na história da luta de classes dos trabalhadores brasileiros foram utilizadas diferentes formas  
de lutas,é um fato,desde a greve inssurecional,luta de guerrilha e Frente Democrática,a via 
revolucionária não se resume exclussivamente a uma ou outra forma de luta. 
A burguesia também organiza seu poder,ou melhor domina seu Estado,na perspectiva de que 
mesmo tendo que conceder espaços no aparelho de Estado,não seja atingido seu status Quo de 
classe dominante. Temos discutido que o horizonte de nossa via revolucionária deve ser a 
consolidação do Bloco Histórico do Proletariado,logo,é tarefa tática construir o duplo Poder, no 
ponto 79 da tese,salienta-se que o Poder Popular não se resume á mera negação institucional ou 
qualquer paralelismo autonomista,mas ocupa ativamente todos os poros da institucionalidade 
atual . Quando logo adiante no ponto80 diz-se;Propomos a construção de órgãos de poder 
proletários e popular que exercitem o processo de gestão e deliberação á respeito dos assuntos 
que dizem respeito ás massas trabalhadoras,nesse particular seria melhor parafrasear o Estado 
e a revolução e dizer: Chamamos a construção de conselhos autônomos da classe trabalhadora  
da cidade e do campo para discutir o programa revolucionário na perspectiva de construir o Po 
der Popular. Essa forma de organização é o primeiro passo para galvanizar a Vanguarda Sócia 
lista tirando-lhe as iluções hegemonistas dentro da ordem Burguesa. Consolidar o Bloco 
Histórico,materializar o conceito de Poder popular é agrupar os Movimentos Sociais ,Partidos 
Movimento Sindical,Estudantes em órgãos paralelos á ordem fazendo frente na luta Anticapita 
lista. A classe não só exercitará o processo de gestão e deliberação de assuntos que lhe dizem res
peito,ainda nos marcos do Capitalismo,mas acima de tudo é nos conselhos Proletários que se 
discute as formas de tomar o Poder político da Classe dominante, acumulando forças para os de 
cisivos embates,quem tiver essa perspectiva estará conosco. 
 
           A crise geral do capitalismo 
As vésperas da realização de nosso XIV congresso,o mundo Capitalista enfrenta uma de suas 
piores crises,afetando as economias dos Países Desenvolvidos,isto é,o coração do sistema. 
 Compara-se esta crise a Grande Depressão de 1929,à luz da história não há proporções cabi 
veis . Quando da quebra da bolça de Nova York o impacto foi direto no Brasil,os EUA e a Eu 
ropa,maiores importadores do café Brasileiro,cessaram suas demandas fazendo encalhar quase 
toda a produção no Porto de Santos. Por sua vez a crise da bolsa,somadas a outras causas trou 
xe a chamada  Revolução de 30,que introduzirá as reformas Burguesas superando a velha Aris 
tocracia Cafeeira. Não é possível comparar a atual crise á grande depressão de 29,pelo simples 
fato que na época ,segundo dados históricos ,de imediato foram destruídos um terço das indús 
trias dos EUA á época varreu com os empregos na Inglaterra e Alemanha,e acima de tudo a 
existência do Estado Soviético,que nada sofreu com a turbulência,triplicando sua produção 
industrial,havendo o pleno emprego e um forte mercado interno,o que pode ser afirmado é sim 
que nos últimos anos o Capitalismo tem vivido ciclos de crise e expansão cada vez mais curtos e 
constantes,crises locais,em função da universalização do Capital,e podem ter efeitos globais 
ameaçando a solvência dos mercados.Sem exercícios de futurologia tão difíceis neste Mundo 
atual,percebe-se que a Burguesia tenta de todas as formas humanizar o capitalismo. O caso 



Brasileiro é emblemático;Os Bancos no Brasil não estão em quebradeira,alias nunca ganharam 
Tanto. Os setores Industriais  estão dirigindo seus produtos para o Mercado interno,auxiliados 
pelas isenções de IPI ,só para se ter uma idéia,isso em plena crise mundial. 
 As Indústrias de Alimentação,vestuário,construção civil,bens duráveis(linha branca) seguem 
crescendo , a lógica de tudo isso,seria direcionar a produção para um mercado Interno,no centro 
e na periferia capitalista,utilizando-se dos chamados Paises emergentes,para tentar uma saída 
para a crise.Tudo isso para ser implementado necessitará de setores da Classe Operária hegemo 
 nizadas pelo Social-reformismo que se submete ao jogo da Burguesia. 
Entretanto,mesmo essas medidas de incremento do Mercado Interno não eliminaram as mazelas 
do Capital,somente a manutenção do Estado Burguês.Os setores exportadores,o Agro negócio 
o capital financeiro,passaram a exigir mais isenção do Estado,e os recursos que seriam para 
aplacar as necessidades das grandes massas em nome da crise serão abocanhados pelo Capital. 
È nessas condições que o Partido terá que intervir,sem o catastrofismo de alguma esquerda que 
Imagina uma quebradeira geral,mas apontando a capitulação serviçal do Social reformismo que 
quer salvar o capitalismo,tendo claro que nos trabalhadores recairá mais cruelmente o peso da  
crise.Corretamente o Partido,tem indicado que assim como caminham as coisas,a questão se em 
contra entre Socialismo ou Barbárie,nesse particular a luta de classes assume uma dimensão de 
manutenção da própria vida,onde a questão ecológica assume uma real necessidade de dialogar 
com setores que hoje fazem a crítica á destruição ambiental,porém sem conteúdo de classe 
servem ao Capital,são setores que podem vir á ser parte da Frente Anticapitalista.   
 
 
            O Partido que temos e o que necessitamos 
Após findar o XIII congresso o PCB se restruturou,organicamente aprovou em Conferência 
de Organização a forma Leninista de partido,cresce em influência nos diferentes setores da 
vida do trabalho,mais por sua correta leitura,vêm retomando seu lugar inclusive no movimen 
to Comunista Internacional.As Campanhas do Petróleo,a aproximação com os movimentos so 
ciais,em breve farão do Partido um referencial no Bloco Anticapitalista  Os Bolcheviques não 
eram muitos na velha Rússia mas também não eram poucos.Nesta retomada ao seio da classe 
teremos,algumas dificuldades,quanto ao recrutamento,por conta da negação histórica que sub 
meteu parcelas da classe deixando-a sem referencia de luta pelo Socialismo,situação que nos 
desafia,no fortalecimento da Intersindical,na retomada dos setores da intelectualidade,estudantes
e Camponeses. 
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