
         

                    Observações sobre ‘Cadernos de Teses’/PCB 
 
Amigos do PCB em Pernambuco 
 
Anotações de reunião de amigos do PCB em Pernambuco sucintamente organizadas por  
Fred Katz, Célia Lira e José Oto Oliveira. 
 

1. na discussão realizada sobre o assunto no grupo de estudos, com a participação 
de Aníbal, lhe foram entregues alguns comentários, que Fred sintetizou, como 
resumo de uma discussão que fizemos anteriormente; não obstante, surgiram 
mais comentários, que aqui tentaremos reproduzir, sinteticamente 

2. quando se trata da luta de classes, ou melhor, da estrutura de classes, ou quando 
se refere aos Blocos (Liberal Burguês e Histórico do Proletariado), se estabelece 
um quadro que, a nosso ver,  não reflete a composição das classes sociais 
existentes no Brasil; nem entre as classes dominantes, por ex., onde estariam as 
centenas de milhares de capitalistas proprietários de empresas formadas por 
contingentes de 10/15 e menos trabalhadores/operários, uma fração deles 
formalizados (carteira assinada etc.), outra fração terceirizados/precarizados, 
outra de familiares/menores/’sem remuneração’) - e como seria  alguma política 
para tal contingente? (de capitalistas e de trabalhadores); nem reflete  também 
entre os dominados, os trabalhadores, que o ex. acima já é um caso; e um outro 
caso citado é quando o documento lamenta que a classe média (capitalistas? O 
quê?) estaria se proletarizando!  Esse fenômeno seria interessante ou lastimável  
para o Proletariado e suas perspectivas estratégicas e táticas? 

3. ainda um comentário se referiu às forças revolucionárias, enquadrando-se o 
MST como tal, ao pensar nele talvez como um movimento homogêneo e de 
atuação linear e coordenada, e com características anti-capitalistas (que tanto 
podem ser para frente – socialistas, mas podem ser também para trás, portanto 
pré-capitalistas); se assim o é, como identificar um caráter revolucionário nesse 
caso? 

4. nesses casos, houve comentários alertando dos grandes riscos de se errar sem 
necessidade para tal, nas análises e nas conseqüentes políticas,  quando se 
especifica em demasia umas e outras;  chegando - se a estabelecer 
lutas/setores/programas muito específicos e particulares, certamente 
conjunturais,  quando se trata de um documento com diretrizes  para durar um 
certo tempo, e as conjunturas quase sempre, por suas próprias características, se 
modificam com alguma velocidade maior – ex.: subitem ‘n’ do item 86 – II – 
‘Propostas para um programa de transição ao socialismo ( apresenta uma enorme  
coincidência com a política externa para AL e Caribe do atual governo 
brasileiro)!  

5. já no item 87 – ‘Desdobramentos táticos da estratégia socialista’, se fala de 
algumas medidas, e se as relaciona, umas mais gerais outras menos, mas 
faltariam tantas outras que seria meio difícil enumerar aqui; o fazemos só para 
exemplificar: e o que fazer com CNI/ Fiesp e congêneres, Sistema ‘S’, Judiciário 
todinho; relações com os atuais países socialistas, banco central do Brasil, 
igrejas diversas e seus inúmeros negócios, sistemas de transporte e de 
abastecimento, comércio internacional, forças armadas – inclusive policiais e 
militares, agencias de inteligência e ou informações etc., etc.,???            


