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A RiíiALIZAÇSO VTfORIOSA DO II COHQ-JÜjíÜBO DE A*?.? ; 

tico* Ele é a condição essencial para» como classe, levar à frente vitoriosa 
mente a luta contra a /burguesia e todas as classes exploradoras, colocar-se 

à vanguarda de todo o povo contra os seus opressores e conseguir, pela toma- 
da revolucionária do poder, estabelecer-se corno classe dominante, efetuar a 

passagem do capitalismo ao socialismo e atingir o comunismo. fanto para a to 

nada do poder político, como para exercer a sua ditadura, o proletariado tem 
vital necessidade de estar organizado partidáriamente, sem o que sua inter - 

vençao na luta de classe carecerá de eficácia, se limitará ao nível de cons- 
ciência expontânea, pois 4 juBtamente no partido que se dá o encontro e fu - 

Quanto à compreensão da necessidade da existência do Partido, pouco te- 

mos a discutir entre n<5s atualmente, dado ser uma-questão já conquistada. 

Quanto à necessidade de que seja tínico, à escala de cada país, mesmo que se 

tenha que passar por períodos de relativa dispersão de forças, tampouco te - 

mos que discutir, enquanto questões gerais de princípio. Quanto a construção 

do Partido nas atuais condições histéricas e no Brasil, aí sim, muito temos 

que debater. 

Quanto à teoria do partido político aa classe operária, sabemos também 

que ela partiu das contribuições iniciais de Marx e Engele, aliadas à uma 

prática militante, e que representam importante fonte de ensinamentos para o 
proletariado de todos os países. Entretanto foi a Lenin que coube o mérito 

histérico de elevá-las a um nível superior. 

As idéias de I%rx e iüngels sobre a construção do partido, como suas ex- 

periências práticas, tinham a ver, tanto com as condições concretas da época 
em que viveram, como quanto ao gráu de elaboração teórica a respeito, função 

do nível de experiências vividas até então, pelo movimento operário e, que, 
estiveram limitadas fundamentalmente, à Europa e América do Norte. 

A experiência que vai desde a liga dos Comunistas, à ls Internacional’,e 
a fundação de partidos operários nacionais, tendo como expressão máxima de ' 

então o Partido Operário Social Democrata Alemão, está marcada pelas nnílti - 

: pias contribuições de Marx e Engels, sempre referentes às situações concre - 
tas ou de princípio. Podemos destacar, por exemplo, a contribuição de . ltíarx 

/ . na "Crítica ao Programa de Gotha" do partido alemão, bem como na que fez 

iíngels, ao mesmo partido, anos à frente, na "Crítica ao Programa de Erfurt". 
As contribuições aí contidas foram pedras angulares para a compreensão do pa 
pel da elaboração de justos programas proletários na construção política dos 

partidos da classe operária, particularmente se levarmos em conta que a , Ifi 

Internacional nao tinha como base teérica obrigatéria e aceita por todos, o 
•: marx±emo* > 

Ê entretanto, bem antes, no "Manifesto do Partido Comunista", onde pela 

primeira vez, e de maneira coerente, que sao registrados os princípios funda 

mentais para a compreensão histérica, do papel da classe operária e a neces- 
sidade de construir seu préprio partido. Desde então até as críticas referi- 

aos programas alemães, pode o proletáriada contar com rica experiência. 

fendo sempre em conta qtte o programa de um partido está indissoluvelmen 

V te ligado à situação concreta do país em que atua-afora o programa máximo co - 
mum a todos os comunistas de qualquer país- compreende-se que ele sofra tan- 

to os condicionamentos estruturais, como também de conjuntura, da situação 

í‘. objetiva, dado pelo nível de desenvolvimento de cada sociedade concreta, da 
luta de classes à escala de cada país e internacionalmente. Exemplo das de - 

terminações estruturais foi a elaboração, pela primeira vez, de um programa 

distintifr do comum ao conjunto dos Partidos da II Internacional, feito pelo 

sao do movimento expontâneo com a teoria revolucionária científica do marxis 

mo. 
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Partido Operário Social Democrata Russo, o partido de Lênin, e das determi- • 

nações de conjuntura que levam a reformulações parciais programáticas ê o 

da Alemanha de Bisroarx, quando da aprovação e execução das leis anti-socia- 

listas. 

A teoria da construção do partido proletário - em J/Carx e Kngels (e co- 
mo veremos a seguir em lênin)está necessariamente vinculada a uma situação 

histórico-eonereta sofrendo todos os seus condicionamentos, A medida que avó" 

avança a prática política da classe operária-à luz dos princípios gerais da 
teoria científica do marxismo-vao sendo testadas as proposições e formula - 

çoes que, paulatinamente, são enriquecidas com a distinção daquilo que é ge 

nlrico e permanente, daquilo que é específico e transitório, Da bagagem teo 

rica de que se partiu inicialmente, retorna-se, fruto das experiências vivi- 

das, para um nível novo. Assim a teoria da construção do partido proletário 
■á histórica, vai se construindo e se desenvolvendo à medida que vai avançan 

do a experiência do proletariado internacional na resolução dos problemas ~~ 

que se lhe apresentam, tanto na tomada do poder como na sua utilização vi- 

sando a construção do socialismo* 
Sem dávida alguma é das experiências das revoluções vitoriosas e,prin- 

cipalmente, da Revolução Russa e da'Revolução Chinesa* onde mais se forjou 

e se desenvolveu, a teoria e a prática da construção do Partido* 

Coube a Lênin o mérito histórico de ter dado inigualável contribuição 

na história do' proletariado á teoria da construção do partido* Partindo das 
esparsas e localizadas contribuições de Marx e tingels* com base nos seus' 

princípios fundamentais, pode ele-tendo como objetivo os problemas da Revo- 

lução Russa e internacional, sistematizar e criar todo um conjunto de con - 

oeitos que passaram a servir de base à organização de todos partidos comn - 

nistas* A história da constituição, desenvolvimento e vitória do bolchevis- 

mo-do leninismo-passou a ser marco fundamental na vida do proletariado orga 

nizado. 

á claro que na obra de lênin sobre o partido encontraremos ao lado dos 
princípios sistematizados a partir da experiência russa e internacional* vá 

lidos de forma genérica, encontraremos também aquelas contribuições que ti- 

veram a marca de soluções específicas à questões com características deter- 
minadas pelas particularidades do processo revolucionário russo ou da conjun 

tura do movimento comunista de então. Saber aprende-las, distingui—las, e 
aplicar com firmeza os princípios e aprender profândamente das experiências 

particulares, tem sido um desafio ao proletariado de cada país na luta pela 
construção de sua vanguarda organizada, em luta pelo poder ou por sua conso, 

lidação. 

Coube a revolução chinesa-com sua complexidade-oferecer a oportunidade, 

de, tanto no período da luta pela tomada do poder, como já na construção so 
cialista, enfrentar e resolver novos problemas na construção do partido da 

classe operária. Particularmente destaca-se a fundamental contribuição do 
camarada Mao Tsetung, não somente na aplicação criadora dos princípios e 01 

periências da revolução russa, como também, de originais contribuições* a- 

daptadas às condições concretas de séu país, e enfrentando o mais grave pro 

blema que o proletariado contemporâneo se pôs-a questão de se conseguiria ~ 

ou não se manter no poder-dar uma decidida contribuição ao colocar-se na 

vanguarda da luta contra 0 revisionismo contemporâneo e realizar* dentro da 

própria China, um conjunto de lutas esçarniçadas, oulminahdo com a grande 

Revolução Cultural Proletária cuja luta ainda persiste, visando resolver 

tao complicada questão* Sem dávida que a teoria da oonstruçãp do Partido 

proletário veio ter novo impulso, particularmente no momento que a maioria 
dos partidos comunistas vivia o processo de diferenciação de posições, des a 

gregação, degeneração, reagrupamentos e surgimentos de novos partidos, res- 

pondendo às necessidades da nova conjuntura do movimento comunista interna- 

cional, expressos na situação concreta de cada país* 
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0 movimento comunista internacional vive hoje importantes problemas ain 

da nao inteiramente resolvidos. Se, por um lado, houve uma demarcação de cam 

com o revisionismo contemporâneo, feita ao longo dos últimos d03 anos, por 

outro lado há que se assimilar que esta demarcação de posições se faz ainda, 

infelizmente, no fundamental na maioria dos paises, a partir de posições dog 

máticas quanto k influência da revolução chinesa, no que se refere principal 
mente às características do processo revolucionário de cada país. De fato, 
temos que constatar, o novo movimento comunista internacional ainda está na 

sua infância e as dificuldades em que vem tropeçando, que o tem impedido de 
ampliar suas forças, de maneira significativa, tem sua raiz nos erros © defi 

ciências de arrancada, quanto à profundidade da luta contra o revisionismo, 
que nao tem mais, hoje, condições de eer levada à frente eficazmente se não 

der um salto quanto a sua profundidade. Isto exige, sem dúvida alguma, que 

um profundo exame auto-crítico seja feito quanto aos longos anos em que se 
gestaram os desvios que finalmente vieram a predominar como uma corrente con 

tra-revolucionária, encabeçada pelos revisionistas soviéticos. Sem elevar à 

novo nível a luta contra o dogmatismo e o sectarismo que tem marcado o novo 

movimento comunista internacional é a própria luta contra o revisionismo que 

vai ficando prejudicada, dado que sua maior eficiência está, não precisamen- 

te na denúncia teórica do revisionismo, mas na elaboração e prática das al- 
ternativas políticas-ideológicas e teóricas concretas que permitam expressar 

-através do teste da prátiea-o avanço da acumulação de forças da revolução 
proletária em escala internacional# 

A crise porque passa a revolução-expressa no descompasso entre as condi 

çoes objetivas que amadurecem favoravelmente a cada dia e as condições subj£ 

tivas, parti^ularmente expressas na debilidade da construção das vanguardas 

proletárias dos diferentes procássos nacionais, não será, certamente, resol- 

vida de tuna penada. Os acontecimentos pós-revolução cultural na China segura 

mente que vêm despertar muito do necessário espírito da aplicarão viva da di- 

alética materialista aos processos revolucionários, despindo-os da avaliação 

subjetiva tantos prejuízos tem causado. 

& no quadro geral da atual situação do movimento comunista internacio - 

nal que temos que situar a situação do Brasil (dado que não trata-se aqui da 

relação desta nossa situação com a da America Latina-embora seja questão de 

grande importância para nós). Ê será dentro do quadro geral da situação ' da 

revolução brasileira e das diferentes forças revolucionárias, e dentre elas 
as proletárias, que poderemos, aí sim, de maneira objetiva, analisar a situ- 

çao de AP e encontrar as alternativas para os problemas que vive que-à fará 
determinadas particularidades-têm um pano de fundo comum ao de várias outras 

forças, que por sua vez são determinadas ou condicionadas pelo processo obje 

tivo do desenvolvimento da luta de classes em nosso país. 

Se tomarmos o quadro da esquerda organizada no país o que veremos ê que 
não somente oa desafios políticos-iaeológicos se colocam para todas elas, em 

graus variados de consciência e assimilação prática, mas com os mesmos ingre 

alentes comuns. Seja o desafio da linha política geral da revolução-por algu 

mas questões já propostas de maneira mais justa há mais tempo que outras, se 
ja quanto a tática de conjuntura, seja quanto ao desafio da repressão, vivem 

e viveram todas ae organizações processos de fracionamentos, reorganizações 

e, a duras penas, lutam pela sobrevivência e construção das alternativas de 

consolidação. 

frata-se de buscar o pano de fundo que tem levado aos processos eucessi 

vos ou simultâneos de divisões, surgimentos de novas forças, desaparecimento 

de outras, ou-seja, as leis que objetivamente estão regendo este processo, e 

as particularidades que tem-se manifestado em cada processo particular. Sem 
dúvida que, ao nível da direção, dentro de AP, conhecemos o processo que nós 

mesmos vivemos-mae nem mesmo suas leis básicas não foram ainda por nós enun- 

ciadas, embora tenhamos vivido e sofrido a sua. ação objetiva, ü) que dirá da 

situação das diversas outras organizações que, só mais recentemente, e assim 

mesmo, restrito a alguns quadros de direção, vamos tomando conhecimento? 



4. 
0 esáorgo pela construção de um partido unificado, marxista, leninieta-mao 

ista, tem que se expressar nesse momento não somente numa perspectiva futura 

mas £á no entrelaçamento de todos os esforçoa-éeóricos e práticos, desde a tro- 

ca de experiencias vividas, até a conjugação de esforços práticos na frente <b 
massas passando pela estreita colaboração visando a criação de condições de dÊ 

cussões, luta ideológica o entendimentos que propiciem que ao invés de cada 

organização enfrentar, de maneira particular e isolada,o conjunto dos proble - 

mas que a revolução neste momento levanta, que o façamos de maneira a conjunta 
possível, com maiores condições de sucesso. 

neste momento oferecer alternativas não somente à sobrevivência organiza- 

da de AP mas, ao mesmo tempo, fazê-lo de forma que isto sirva como um passo à 
frente na luta pela cra&affi±za$£g construção do partido unificado, significa que 

nao podemos simplesmente buscar uma alternativa de sobreviver a qualquer custa 

Trata-se de sobreviver com determinados objetivos imediatos a outros a prazo 

mais largo» 

A dinâmica da solução de nossos problemas está não somente determinada pe. 

Ia ijdsa necessidade de lutarmos contra os riscos da desagregação-seja interna, 

seja extema-porque passa AP mas na medida mesmo que soubermos-ou conseguirmos 

-pelo conhecimento mais profundo de nossa crise, dar alternativas que, em si 

mesmas, já tenham a marca da consciência anti-pluralista, anti-grupista que 
nos tem marcado, como a outras tantas organizações» Querer dar uma solAção aos 

problemas mais imediatos que vive a nossa O» independente de como eles se en- 

trelaçam no conjunto dos problemas que vive a esquerda proletária no país, é 

mera ilusão de "estar construindo nosso partido”, sem vê-lo como um dado obje- 
tivo da realidade onde outras organizações são uma realidade tão objetiva quan 

to nós. 

A formação de um agrupamento proletário dentro do país, através da articu 

laçao das organizações que tenham afinidades político-ideológicas e que se dis 
ponham a lutar pela unidade, como é a atual situação de AP-FR-P0-JWR8-PCdoB* Ala 

Vermelha-Tacape(da. GB.) e vários grupos do exterior; ao mesmo tempo em que se 

busca ampliar as discussões com o PQÜR, AM visando contribuir com os proces - 

sos d© discussão interna em que vivem, tentando regorçar as tendências prole tá 
ria s que aí estejam lutando, é uma tarefa fcinadiável. Os entendimentos entre 

A P~PR,POIiOP e J"*k8 e Ala já permitem visualisar tal tarefa não como futuro,mas 
como algo em processamento* 

filtre tanto a formação de um polo proletário da esquerda brasileira nao á 

uma tarefa, em termos de AP, que se sobreponha à solução dos problemas de sua 

própria sobrevivência imediata. Os esforços pela consolidação de AP são funda- 
mentais no quadro geral de luta pela criação efetiva de dito polo:proletário. 

Daí que não se trata de de repente, voltarmo-nos todos para a questão da rela- 

ção com as organizações citadas, a despeito e independente de nossa situação 

concreta. JS, como disse antes, de dentro de nossa situação que estaremos tra - 

tando simultaneamente essas tarefas, fíao se trata de criar qualquer frente f an 

tasma em que nosso P. se dissolva, de fato-pela nao resolução de nossas taacEXM 
£as contradições objetivas em proveito de algo que ainda está em embrião, e 
que com nosso desaparecimento como força organizada nada vem a ganhar e sim 

muito a perder. 

Daí que se torna fundamental que coloquemos com precisão nossos mais gra- 

ves problemas para resolução-ou criação das condições para tal. Quais sao en - 

tão, os mais importantes problemas que vive hoje AP e que possibilidades de ze 

solvê-los se nos apresentam? 
Sem dávida que o primeiro e mais importante problema que vive hoáe nossa 

Organização é a contradição entre o Programa Político aprovado na IfIRAM, li- 

nha política oficial da Organização e a consciência do conjunto dos quadros e 
maioria dos militantes (em graus necessariamente variados) de que este progra- 

ma não significau a necessária ruptura com alinha dogmática © direitista que 
nossa Organização vinha defendendo e praticando, nao obstante, os avanços mais 
importantes que nele temos que assinalar. 

A unidade política real de nossa Organização após ó fracionamento dos dog 

máticos e direitistas, está, claramente, além, do programa básico e, particu - 
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larmente contra, algumas de suas destacadas posições. Dotar a Organização de 

nova linha política, de caráter verda&eiramente proletário, de consequente lu- 

ta pela revolução socialista no Brasil, em profunda oposição às concepções de- 

correntes da avaliação de que no Brasil ainda está por se realizar a revolução 

democrética-burguesa, é tarefa decisiva. 
Por outro lado a organização vive o importantísssmo problema de eleger ura 

Comitê Central que, fruto da sua representatividade política e orgânica, p03sa 

dirigir o conjunto da Organização de maneira centralizada nos difíceis momen - 

tos po que passa a revolução* 

Ao lado da questão de formular, sistematicamente, e aprovar oficialmente 
um novo programa político, á decisivo -também a elaboração de uma orientação tá 

tica para a conjuntura que permita orientar a açao imediata junto às massas* 
Becessitamos também promover a revisão crítica de nossa trajetória políti 

ca» como organização, e particularmente, dos últimos anos, destacando-se den - 

tro desta revisão e balanço crítico, a avaliação da participação dos quadros 
dirigentes partidários* 

Betas sao as questões que, em profundidade, somente poderão ser resolvi - 

das, de forma adequada, com a realização do IX Congresso de AP, precedido de 

justa preparação junto ao conjunto partidário* 
Entretanto vivemos também, hoje, outros problemas de grande envergadura, 

tais como: 
A situação de segurança do partido, não somente ameaçada por golpes loca- 

lizados que vem se sucedendo em diferentes regiões, mas, principalmente, pela 
enorme soma de informações de que dispõe o inimigo a nosso respeito e por seu 

deliberado objetivo de desencadear uma ação fulminante e de conjunto, visando 
destruir a direção central e dispersar o partido. 0 despreparo, seja a nível 

nacional, seja ao nível de cada região para fazer frente à ameaça da repressão 

I um fato evidente e notório e rápidas e enérgicas medidas tem que ser tomadas» 

A situação orgâniea-estrutural, onde se reflete a existência de uma rela- 

tiva dispersão de forças, impondo grandes desafios para garantir e reforçar o 
trabalho de construção partidária nas regiões de maior peso político para a re 

volução# 

Se para as questões de segurança e algumas decisões quanto à política de 

organização, poderiamos tentar resoívê-las a partir de iniciativas do atual nu 

oleo de direção central,(o que significaria uma solução ainda precária, dado 

as suas condições concretas), para a questão da política orientadora do parti- 

do a da situação de sua direção até p Congresso òbviamente tais questões não 

poderiamos ser solucionadas sem uma participação ativa ampla, direta e indire- 

ta do P* : 

Partindo da avaliação de que não temos condições de realizarmos imediata- 
xnente, num outro prazo de até seis meses, o II Congresso,, que seja realmente a 

expressão da vontade coletiva, consciente e expressa de forma organizada do 

c on junto do P. sobre as questões mais graves posta na ordem do dia, entendo 
que devemos buscar todos os recursos que permitam fazer avançar efetivamente a 

preparação do Congresso, de forma que sigamos um processo aeurnlativo, por so- 

luções gradativas, culminado na realiâa$So vitoriosa do It Congresso. 

á daí que parte minha posição de considerarmos que para vencermos o impas 

se em que atualmente nos encontramos, seja do ponto de vista político, seja 
orgânico, devemos convocar e realizar uma Conferência Nacional, representativa 

do conjunto das regiões, que possa dar uma solução de transição parada etapa 
de preparação do Congresso, garantindo que neste período o partido nao se dis- 

perse política e organicamente. rfal conferência nao viria, de forma alguma, 

substituir o Congresso ,mas, isto sim,dar de Imediato soluções que, por um lado 
permitam fazer a transição necessária, no período de preparação do Congresso,e 

por outro lado, tenha# base- de representatividade política necessária para se- 
rem efetivamente expressas como vontade coletiva do partido.V 

‘ esta proposta que a seguir fundamento e desenvolvo• ... 

2. WEjfiAiO , 

A) 0 movimento auto-crítico. e a III HADW. 
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Na história recente de nosso Partido deve-noa colocar o sui^gimento do mo- 
vimento auto-crítica, visando fazer uma retificação tanto nos terrenos políti 

co-ideológicos, corão orgânico, tendo como eixo a questão da linha geral como 
sendo um importante marco de sua trajetória. 

0 movimento de crítica à antiga linha dogmática © direitista começa de 

maneira clara, nas discussões no seio da direçao-antiga CDP-quanto ao ante- 

projeto de programa a ser apresentado às direções regionais para ser levado 

para discussão e aprovaçao 11a II RÀDN# - 

Duas alternativas estavam então postas-:ou ansistematizaçao dos avanços'; 

como era então chamada pelos direitistas a necessidade de registrarem, por es 

crito e de forma sistemática, a linha dogmática e direitista; ou a elaboração 
de uma nova linha, com base na compreensão de que a anterior era essencialmen 

te errada# 

Poram nas 8a# e 9a, reuniões do CEP que se expressou na direção central, 

a luta em torno desta questão, vindo a prevalecer a posição de que tínhamos 

mesmo que elaborar uma NOVA LINHA, em substituição à antiga, considerada erro 

nea, no fundamental, pela maioria da direção. Entretanto o conteiído desta po- 

sição, ao final, prevalecería de forma centrista, vacilante, fazendo com que 

os pontos qu.e expressavam realmente o HOVO fosse o resultado das posições que 

eu e o cam. Jo. defendemos e que conseguimos para eles ganhar a maioria, em m 
maior pa rte dos casos conquistados por uma aliança com o centro, que buscava 

abra ndá-los e torná-los difusos. 

A III Reunião Ampliada da Direção Nacional, representou, formalmente, a 

expressão mais elevada da manifestação da vontade do conjunto partidário# Ne- 

la foi aprovado um Programa e Estatutos propriamente ditos, que deveriam ser- 
vir como base para o exercício do centralismo democrático na orientação do 

Partido até a realização do II Congresso. De fato, teve esta reunião poderes 

semelhantes ao de um Congresso, seja na aprovaçao do Estatuto, do Programa, 

seja na eleição (não completada) de uma nova direção, o Comitê Central# 

Mas, de fato, qual foi a representatividade da II RAM? Como se deu sua 

preparação ao conjunto do Partido? Sabemos que a preparação pol.ítica da reu - 

nião se fez em torno do ante-projeto de programa, encaminhado pela CEP para 

discussões nas regiões. De forma direta, com a presença de membros da direção 

central, sabemos que tais discussões foram extremamente precárias, restrigin- 
do-se, no fundamental, aos então Comandos Regionais e somente em uma ou duas 

regiões os debates foram feitos ao nível mais amplo do CR ampliado. O grau de 

preparação dos quadros regionais em torno das questões que estavam sendo tra- 

tadas era muito baixo * 

As contribuições regionais em tomo das questões em debate praticamente 
não existiram, a excessão do Cr 2, "Por uma nova III RADN", que entretanto fi .... 

cou restrito a direção# Ofato de que a questão das transformações orgânicas 

do Partido (implantação dos novos estatutos com o sistema de comitês) ter si- 
do, até quase as vésperaB da realização da reunião, a questão tida como prin- 

cipal objetivo,(tal como constava de sua convocação inicial distribuída ao 

Partido) contribuiu enonnemente para que o grau de participação em sua prepargi 
ção fosse muito pequeno. As bases sabiam que iria se realizar tal reunião am- 

pliada, mas como seus objetivo3 foram mudando, não tendo havido corresponden- 

te mudança na sua prepaçaçao, o prejuízo teria que ser claro. • Outros fatores 

importantes que prejudicaram sua preparação são referidos à frente# 

Há que se lembrar que importantes questões programáticas sofreram modifi 
aações: entre a primeira redação do ante-projeto e a segunda (após a 9a* reu 
nião da Ul*2?) e cujo conhecimento foi mais restrito ainda que a primeira reda- 

ção encaminhada às direções regionais. 

Mesmo depois disto houve modificações que só foram conhecidas já no cur- 

so da realização da própria RADN* 

A verdade é que, mesmo com todas as limitações expostas, a.III RADN, que 

organicamente reunia a Cü2P, representantes das direções regionais, mais (algu- 

mas) alguns convidados especiais com direito a voto, a verdade é que tal reu- 

nião, de direito como reconhecido até então, e claramente de fato, tinha a ba- 

se política de poder-mesmo que precariamente para se manifestar como maior i 



nível de decisão partidária* A decisão ali tomada de que tal reunião seria a 

última a se realizar com tais poderes, estava diretamente ligada à decisão de 
convocar e preparar o II Congresso Nacional do Partido, quando então se culmi 

naria o processo que a III HAbN estava inaugurando • 

Vejamos agora uma avaliação rápida do programa aprovado na reunião e sua 
relação com o objetivo proposto de crítica fla linha de direita e dogmática* 

B) 0 Programa Básico e a direção saídos da III RADb. 

0 Programa aprovado na III Eêúnião Ampliada representou o desenvolvimento 

na ápoca, de luta ideológica no seio do Partido. Ii)le á parte do movimento au- 
to-crítico, da luta por superar a antiga linha dogmática e direitista* 

Quando ocorreu sua aprovação, o movimento de crítica àquela linha já es- 

tava em curso, embora de maneira difusa, assistemática e contraditória. Mesmo 
assim conseguiu-se que o programa aprovado não fosse a mera sisteraatizaçao da 

linha dogmática e direitista, semdo, ao contrário, um esforço para superá-la, 

condicionado entretanto por três fatores básicos: 

-A correlação de forças no seio da direção central, desfavorável à uma po 
siçao de crítica mais profunda, radical e coerente da linha anterior e o tem- 

po muito limitado reservado tanto para os estudos, elaboração, como debates 

em torno da. questão* A premência colocada de pronta realização da III RADN e 

nela de aprovação do programa veio impedir que as posições de crítica mais p 
profunda e radical do programa -a esquerda,- pudesse desenvolver suas posições, 

e ampliar sua forças no debate preparatório da reunião e dentro dela mesma, com 

os quadros regionais (como veio ocorrer, mais tarde)* 
-O fato de que entre os que faziam as críticas mais profundas à antiga li 

nha e que formavam a tendência de esquerda no seio da direção, tivessem ainda 
em suas posições não sòmente falta de clareza sobre importantes questões,como 

também, mantinham ainda importantes contradições internas dentro do sistema 

de posições que defendiam* A falta de clareza quanto a proposição de alterna- 

tiva à linha criticada-ou a insegurança na defesa de algumas posições avançai 
das, levaram a que, seja nos debates preparatórios, seja nas discussões con - 

clusivas (feitas cie forma defeituosa, com graves limitações de tempo )nao es ti 

vease presente uma crítica à antiga linha, que fosse coerente e sistemática. 

-A limitada participação dos quadros e militantes nas discussões, motiva- 

da por diversas razões, como: a) os graves erros de compreensão do processo 

de luta interna expressos no encaminhado dado à preparação da reunião, dando- 
-lhe inequívoca marca burocrática; b) a conclusão de uma acordo, ao nível da 

direção central, que resultava no desconhecimento, por parte dos quadros regi 

onais e das bases, das contradições e da luta desenvolvidas no seio da dire - 
çao em torno da redação do ante-projeto; a ausência de materiais escritos, aa% 
adequados, de crítica a antiga linha e com propostas de modifioaçao. Se mesmo 

as propostas de crítica mais justa à antiga linha feitas no seio da direção- 

mesmo que nao sistemáticas e coerentes em torno de uma NOVA LINHA, mas trazen 
do já alguns de seus traços essenciais, nao foram divulgados, que dirá quanto 

a formulação escrita de uma proposta de crítica à antiga linha e sua supera- 

ção. «Tá me referi antes ao documento do CB 2, "Por uma nova III HADH” em que 

reconhecia ser a antiga linha dogmática e direitista no fundamental, apontan- 
do alguns de seus aspectos destacados, JSntre tanto ele afirmava não ter alter- 

nativa s a propor e daí defender um adiamento da reunião para criar as condi- 

ções de estudo,, elaboração e debate em torno de uma nova linha, coerente e 

sistema tiea. 

0 documento "5 pontos de luta interna11 do cam. Jo,-após luta, distribuí- 
do (imperf ei taraente) as direções regionais-no que toca à questão da linha polí 

tica e militar para a revolução brasileira, nao obstante a importante contri- 
buição que''representou, não significou (© nem pretendia, como registra o docu. 

mento) uma alternativa crítica à linha dogmática e direitista. Ko que- toca à 

questão da linha política propriamente dita ele desenvolve um balanço históri 

oo da luta entre as duas lihha3 no seio do Partido, localizando-aat como ten- 



8. 
tendo estàdolcentrada erroneamente era torno da questão subordinada da linha 

militar. Defendo no documento vigorosamente, a importância destacada da elabo 
ração da linha política e lança alguns fundamentos metodológicos sobre a ques 

tão, ao lado de uma sumária exposição de sua compreensão então do caráter das 

sociedade brasileira, Entretanto quanto ao caráter da revolução, suas tarefas, 

seus alvos, suas forças motrizes e sua estratégia militar e a tática, não for 

mula uma proposição que tirasse as consequências de uma avaliação do caráter 

da sociedade brasileira, mantendo ainda a maior parte de suas antigas posições 
a respeito. Destaque-se a crítica feita às resoluções da 4a, CEP, que, entre- 

tanto, mantinham-se ainda dentro da estratégia global de guerra popular pro - 

3mgada, partindo do campo para cercar as cidades, 0 eixo central da contribui 

ção a respeito e quanto à crítica à proposição de "preparação ativa e imedia- 

ta da guerra popular’1, como sendo um variante foquista, 

0 fato de que o documento 11 p pontos" nao apresentasse uma alternativa 

quanto à linha geral-anunciando faze-lo mais à frente-e se mantivesse ainda 
quanto às questões de caráter da revolução® o caminho estratégico dentro dos 

grandes marcos da antiga linha-como reconhece o cam. Jo* em seu doc. de auto- 

crítica, não significa que o cam. tenha defendido ou apoiado, nas discussões 

no seio da direção quando da formulação do anteprojeto de programa as posiçoba 

centristas ou direitistas quanto à retificação da antiga linha* Pelo contrá- 
rio, participou, apoiando ou formulando, propostas localizadas que significa- 

vam algumas das consequências que se deveria tirar das posições que tínhamos 
então, de considerar a sociedade brasileira como capitalista dependente. 

Santo as minhas contribuições como a3 do cam* Jo., foram as sistemáticas, 

e nao tinham a consequência de uma nova linha, com estrutura e articulação in 
temas coerentes. Considero que foi a luta que junto travamos no seio da dire 

ção, nesta época, que veio justamente impedir que o programa, naax&snas» a sx- 

pxKaaãs üs. uma ai taB&sbtòK fosse a sistematisaçao da antiga linha dogmática 

e direitista* 0 resultado disto terminou sendo o de que o ante-pi^ojeto de pro 
grama, e mesmo o próprio programa, não fosse a expressão de uma só tendência 

política, que tivesse maioria, e que assim pudesse formular, de maneira coe - 
rente, sua proposta global. 

As inúmeras contradições internas que tem o programa aprovado (das quais 
trato à frente) são expressão justamente dessa variação que houve na composi- 

ção da maioria, ora sendo formada pela coalizaão centro-,esquerda, ora pela 

coalizaão centro-direita, mantendo portanto, tanto como noutro caso, sempre a 

presença , privilegiada do centro, que vem dar a marca fundamental do progra- 

ma. ..... 

0 Programa'ao romper, mesmo que não consequentemente, com algumas das po 

osições básicas da antiga linha, Sbolocando-se como instrumento do movimento 

auto-crítico, registrava outras posições em formulações ambíguas e imprecisas, 

encerrando meias verdades, dando margem à interpretações controvertidas e, 
mais grave ainda, registrava algumas das posições básicas da antiga linha dog 

mática e direitista. Ou seja, o programa tinha uni acentuado caráter centrista, 

e em con junto mais centro-direitista. Como : trato da questão da avaliação do jp 

programa, buscando destacar seus avanços e suas posições erradas, mais à fren 

te, no item onde proponho que se formalize uma avaliação básica dele, nao vou 

aqui desenvolver tal questão. 

Não sendo o programa a expressão coerente e sistemática de uma determina 

da linha, que tivesse uma maioria estabelecida e sólida em sua defesa, e sim 

resultante de uma luta entre 5 tendências expressando 3 correntes básicas-on- 

de, pela oscilação do centro, a maioria ora esteve mais a esquerda, ora mais 

a direita, isto veio a se refletir claramente em suas agudas contradições in- 
ternas e não somente sua compreensão mas a sua aplicação concreta, ..passaria, 

claramente, a depender da correlação de forças da direção que deveria utilizá- 
-lo como instrumento orientador. 

; Como afirmei o programa não sistematizou a antiga linha dogmática e.’>di - 

reitista. Ao contrário, as sistematicamente, tentou romper oomje ela. Bas qual 

foi o resultado? Para mim, efetivamente, o programa não conseguiu superar, de 

forma sistemática e justa, a antiga linlia. Seu caráter mareadameate centrista 



quanto às posições programáticas, termina por desembocar, de forma contraditó 

rla-sem dúvida na linha populista, militarista, quanto a estratégia e ,a táti- 
ca. 

Seria possível um programa assim servir à luta do proletariado? Dele se p 

poderia tirar algum benefício? Oreio que sim, sem dúvida alguma, Na medida em 
que a correlação de forças dentro da direção qnQ o fosse aplicar, colocando-o 

como um estágio no esforço de crítica à linha dogmática e direitista e reco - 

nhecendo suas contradições internas, poderia forçar-e teria necessariamente 
que faze-lo, para uma interpretação favorável a esquerda. & claro qiie ele so- 

mente poderia ser aceito como parte de uma tática de luta interna que visasse 
um processo de acumulação de forças, partindo de uma situação desfavorável-ou 

seja o anterior predomínio da linha dogmática e direitista-e dentro de um mo- 

vimento crescente de crítica e retificação da prática. Claro que isto signifi 

ca mm limitação à aplicação de posições mais justas, mas que nao tinham ain- 

da conquistado o partido e nem sua formalização oficial. 

Vejamos o problema-bem grave- do programa colocar o centro do esforço par 

tidário como voltado para o campo. A seguir esta orientação, sem dúvida, estçr 

ríamos reforçando urna posição da linha dogmática e direitista e atrasando o 

avanço da revolução. TJas, ora esta a única alternativa? Nao creio. Considero 

que poderiamos, à base do programa aprovado na III HADH, considerar que ele 
se colocava em contradição com. a política de organização traçada em decorrên- 

cia da 4a. CT? e que tornava-se necessária promover unia completa revisão de 

tal política, 'daseando-se na afirmação quanto à prioridade de construção do 

Partido e à avaliação feita no programa quanto a situação de atraso das condi 
çoes subjetivas, (sendo justamente a existência do Partido e o grau de consci- 

ência e organização da classe operária), condição essencial para a revolução 
proletária, poderia uma direção onde a correlação de forças fosse favorável à 
esquer da-me smo que em aliança com o centro-concluir pela necessidade de uma E) 

xsDargaiaisai^scH. reorientação na política de organização, visando concentrar es- 

forços junto ao proletariado-industrial e agrícola, para poder .inclusive, à 
luz do próprio programa, cumprir o objetivo de mobilizar as massas para a lu- 

ta armada. Claro que isto seria ir ao encontro à algumas afirmações taxativas 
do programa, mas fioidsomaitósxiçuExsísiaE fazer o contrário-como pretendia a 

direita seria ir ao encontro à outras, mais fundamentais ques estas. 
Um programa centrista, como é o programa básico, não tem condições de 

ser levado à prática e de dqr orientações correntes para o trabalho prático* 

Necessariamente ou ele sofreria xxm. avanço com a esquerda ou ura retrocesso 

com a direita* 

Nao considero que foi' a existência do programa básico, com as caracterís, 

ticas acima assinaladas que entravou o maior desenvolvimento, tanto na luta 

interna como na ação de massas do Partido. 0 que foi o obstáoulo principal,is 
to sim, foi a direção prática imprimida no processo, ao não praticar correta- 

mente ao nível nacional e das regiões' a tática de luta interna adequada e de 

forma dirigida. 

Foi a situação da direção, herdada da III BADIT e o golpe dado pelos di - 

reitistas, com apoio do centro, nas decisões daquela reunião que vieram. dar 

uma reviravolta numa situação cresçentemente favorável. Como na III RAUN hou- 
ve um grave erro com a eleição por acordo do CC incompleto, sem a necessária 

discussão sobre a sua base política, que veio permitir o absurdo de que sua 

oomposição parcial tirada na reunião, nao correspondia politicamente ao pro- 

grama aprovado na reunião, pois a maioria do CC incompleto, não era expressão 

da aliança centro-esquerda, e sim centro-direita (e mais tendente a direita 
que ao centro.) A solução provisória dada-.-à questão do Diro Político era mais 

favorável, onde havia certo equilibrio de forças. A preparação da reunião oncfe 

se-completaria o 00, eleger ia o 33P, o secretariado e o dirigente principal 
até o Congresso jogaria um papel fundamental. A anulação prática da açao do 

BP, a arbitrária utilização do üecretariado provisório, formula encontrada pe 

los direitistas para limitar minha ação como sec. político e para marginali- 

zar o cam.Io. e finalmente o golpe dado com a convocação da reunião extraor- 
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