
Página 1 de 3 
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                               Membro da Base do setor saúde PCB-RJ 

Apreciamos muito as teses para o XIV Congresso Nacional do PCB. O conjunto de seus capítulos é 
uma acurada análise dos fenômenos financeiros - econômicos – políticos que estão ocorrendo no 
mundo. 

Aqui e acolá surgem afirmações que poderão ser discutidas, porque discutíveis. Para nós, uma delas é 
a afirmação de que a luta pelo socialismo é uma etapa para um regime mais avançado, o comunismo. 
Diga-se de passagem, que o Partido Comunista, sendo comunista, como que se envergonha de sê-lo, 
pois, em todas as passagens das teses, evita usar a palavra comunismo. Mas onde temos motivos de 
discórdia com as teses é no item 77 de “O Capitalismo Hoje”. Este item é tão importante que julgamos 
necessário transcrevê-lo: 

“Não devemos cultivar a ilusão de que esta crise é apenas mais uma crise do capitalismo e que este 
modo de produção, ao final do processo, sairá mais forte e seguirá o seu rumo num patamar superior, 
como ocorreu em outros momentos da história. 

Tampouco devemos cair na armadilha de acreditar que esta será a crise final do capitalismo. 

O desenvolvimento da crise depende fundamentalmente da sua condução política e da correlação de 
forças nos embates sociais que virão. 

As dimensões da crise e as dificuldades  de sua superação sinalizam para o acirramento da luta de 
classes e a retomada do movimento de massas  em caráter mundial, abrindo reais possibilidades de 
enfrentamento no sentido da transformação e da derrocada do sistema capitalista.” 

Este item é tão básico, fundamental, que ousamos indicá-los como o mais importante de todos os 
outros das teses. 

Há uma página luminosa do Grundrisse na qual Marx registra que o aumento exponencial do trabalho 
morto ou objetivado vai matar o trabalho vivo. Momento em que a produção nada valerá frente à 
produtividade. Em que a taxa de lucro, conseqüência da mais-valia, vai diminuir quase a zero, em que a 
exploração do homem pelo homem tornar-se- á irrisória, enquanto o trabalho morto ou objetivado, 
expresso na produtividade, crescerá a cada momento, de maneira tão intensa aqui, ali, acolá, que nada 
nem ninguém poderão impedir que este trabalho morto ou objetivado ofereça à humanidade, 
gratuitamente, os fenômenos materiais e espirituais necessários para a existência e manutenção de 
uma humanidade quase sem obrigação de trabalho vivo, livre e feliz, em lazer que permita aos seres 
humanos serem completos como os imaginava Engels. 

 

Face ao que foi dito, não caberia num documento político do Partido anatematizar os que acham ser 
esta a Crise Final do Capitalismo. 

 

Para tentar evitá-la, os governos, os dirigentes políticos, os economistas, os dirigentes de empresas e 
de bancos estão se empenhando ao máximo. Negando o seu último achado, o Neoliberalismo está 
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estatizando: bancos, empresas, terras, de tal sorte que, quando a crise se encerrar, o povão, por meio 
dos impostos mobilizados para salvar o capitalismo, estará participando deste como sócio ou 
proprietário em cerca de 40 a 50%. E será que este povão, depois da exploração secular, agravada 
como é dito no capítulo 77, vai devolver de  mão beijada aquilo que lhe pertence? 

 

E o proletariado, não procederá como indica o mesmo artigo 77? “As dimensões da crise e as 
dificuldades de sua superação sinalizam para o acirramento da luta de classes e para a retomada do 
movimento de massas em caráter mundial, abrindo reais possibilidades de enfrentamento no sentido da 
transformação e da derrocada do sistema capitalista.” 

 

Quando a crise estiver terminando, e aí, surgem divergências. Uns acham que ela já terminou, outros, 
que termina no ano que vem, outros, daqui a dez anos. Cada elevação na Bolsa é saudada como se 
fosse o final da Crise. Esquecem que as quedas foram demasiado grandes. Que as três grandes 
empresas fabricantes de automóveis dos EUA só não foram à falência porque o governo usou o 
“dinheirinho” do povo americano para mantê-las em concordata. Que há previsão de falência dos 800 
pequenos e médios bancos daquele país. Que os imóveis norte-americanos não estão valendo nada.  
Enfim,  que a maior economia mundial também não está valendo nada. Que, para se salvarem, todos os 
cerca de 200 países mundiais estão adotando medidas socializantes. 

É  baseado nestes raciocínios e constatações que julgamos estar vivendo a Crise Final do Capitalismo. 
No seu início, no meio, ou no fim. 

 

Mais uma vez, julgamos necessário afirmar que, por estarmos na Crise Final, vamos conquistar o 
socialismo com luta, muita luta. Ao mesmo tempo, uma coisa será necessária: diminuir ao máximo ou 
mesmo acabar com a alienação das massas. 

Rio, 26 de agosto de 2009 
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